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ABSTRACT 

   This study deals with the problems of the development of periphery in Southwestern 

Moravia. We work with a concrete pattern region through which the administrative border is 

passed. We suppose that the presence of the regional border can have negative impacts on the 

development of this region.  

   This is the structure of the study: In the first part we discuss the problems of peripheries, 

borders. We explain the used terms. In the second part we describe basic features of the 

region, we evaluate this region in term of chosen development documents. In the third part we 

analyse the measure of the periphery of the region. There is the evalution of the measure of 

the influence of the regional administrative border on the development of the region and the 

cooperation there in the fourth chapter. The whole study is closed with the themes of the 

measures maked for the development of the region. We finish with a summary of the obtained 

informations and we confirme/disprove the initial premises. 
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1. ÚVOD 

   V předkládané diplomové práci se zabýváme tématem periferních oblastí. Motivací výběru 

tohoto tématu je velmi aktuální a metodicky nároĉný (i nejednotný) trend komplexního studia 

polarizace prostoru, resp. vymezování periferií jako jeho důleţité souĉásti. 

   V této práci se zaměříme na periferní oblasti v Ĉesku. Pracujeme s konkrétním modelovým 

územím, které se nachází v prostoru jihozápadní Moravy, a které je pro svůj převaţující 

venkovský (zemědělský) ráz a dlouhodobou ekonomickou slabost ĉasto oznaĉováno jako 

„klasická“ (vnitřní) periferie (www.mmr.cz). Modelové území je vymezeno správními 

obvody obcí s rozšířenou působností Daĉice, Moravské Budějovice a Znojmo. 

Administrativně není toto území jednotné, neboť leţí na pomezí tří krajů (kraje Jihoĉeského, 

Vysoĉina a Jihomoravského). Právě přítomnost krajské hranice v území a tedy podřízenost 

jeho jednotlivých jednotek různým správním obvodům krajů, můţe mít negativní dopady na 

rozvoj území jako celku (Kubínová 2007). Rovněţ poloha území při hranici státní jej 

předurĉila k tomu, ţe bylo ovlivněno negativními důsledky specifického historického vývoje 

(vznik „ţelezné opony“, pováleĉný odsun Němců). Volba daného modelového území byla 

ovlivněna zejména jeho formální znalostí. 

   Jedním z hlavních cílů této práce, jak jiţ vyplývá z jejího názvu, je analyzovat problémy 

modelového území a zhodnotit vliv krajské hranice v něm. V diplomové práci budeme 

vycházet mimo jiné z předchozích studií (Vanduchová 2001; Kostic 2004; Ĉermák 2004; 

Kubínová 2007; Musil, Müller 2008 aj.). Předpokládáme, ţe území vykazující víceméně 

obdobné výchozí geografické podmínky, bude vykazovat i víceméně obdobné problémy a 

rovněţ potenciál pro další rozvoj. Zároveň se však domníváme, ţe výše uvedená 

administrativní krajská hranice bude v modelovém území působit spíše jako „bariéra“ jeho 

dalšího rozvoje, resp. vzájemné spolupráce v něm.  

   Diplomová práce je rozdělena na úvodní ĉást a několik ucelených kapitol. V úvodu jsou 

vymezeny cíle práce a stanoveny výzkumné otázky. Rovněţ je zde nastíněna metodika práce. 

První kapitola je věnována diskusi literatury. Vedle diskuse ĉeské a zahraniĉní literatury 

pojednávající o problematice periferií, zmiňuje i teoretická východiska práce. Druhá kapitola 

je zaměřena na bliţší seznámení s modelovým územím (s jeho jednotlivými sloţkami) a také 

jej hodnotí pohledem vybraných rozvojových dokumentů. Následující kapitola – kvantitativní 

hodnocení modelového území - si klade za cíl zhodnotit stav a vývoj polarizace prostoru 

modelového území ve vztahu k Ĉesku. Smyslem je rovněţ vymezit periferie v rámci 

http://www.mmr.cz/
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modelového území, analyzovat změny jejich rozmístění mezi roky 1991 a 2001, a uĉit, které 

obce budou následně vstupovat do hodnocení kvalitativního. V páté kapitole pracujeme s daty 

subjektivními. Modelové území je zde hodnoceno na základě informací získaných řízenými 

rozhovory a dotazníkovým šetřením. Kapitola je uzavřena analýzou SWOT a náměty opatření 

směřujících ke zlepšení souĉasného stavu v území. V závěru se pokusíme se zodpovědět 

stanovené výzkumné otázky naplnit tak vymezené cíle práce.    

   Diplomová práce navazuje na výzkumy grantových projektů katedry sociální geografie a 

regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a to konkrétně na 

grant „Role lidského a sociálního kapitálu v procesu integrace periferií do regionálních 

struktur Ĉeska v kontextu nové Evropy“ (2007–2009). 
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1.1.  CÍLE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY A VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY 

   Hlavní cíle diplomové práce byly stanoveny následovně: 

1) Vymezit periferní a jádrové oblasti na úrovni obcí v rámci modelového území pomocí 

konstrukce dvou koeficientů a urĉit, do jaké míry si tato vymezení odpovídají. 

Následně tato vymezení konfrontovat s výsledky práce Musila (1988). Otázka zní: 

Nacházejí se periferní oblasti více než kdekoliv jinde podél krajských (okresních) 

hranic? 

2) Zhodnotit a vysvětlit případné změny v rozmístění periférií v rámci modelového 

území, srovnáním dvou ĉasových horizontů – roků 1991 a 2001. Projeví se 

transformace v  modelovém území zvýšením rozdílů mezi jeho jednotlivými obcemi a 

tedy i nárůstem jeho vnitřní diferenciace?  

3) Posoudit vliv krajských hranic na rozvoj přilehlých periferních oblastí a zhodnotit 

jejich rozvojový potenciál z hlediska spolupráce obcí, s důrazem na spolupráci obcí 

z různých stran krajské hranice. Klíĉová otázka zní: Vytváří krajská hranice 

nepropustnou bariéru, limitující spolupráci obcí, ležících při jejich opačných 

stranách? 

 

   Na základě vybraných obecných poznatků a tvrzení (blíţe viz kapitola 2. Diskuse literatury) 

byly formulovány tyto vstupní předpoklady: 

   Spoleĉným znakem velké ĉásti periferních oblastí Ĉeska je jejich poloha v blízkosti 

krajských (popř. okresních) hranic. (1) Lze tedy předpokládat, ţe nejvyšší míru perifernosti 

budou vykazovat právě obce leţící při styku administrativních hranic krajů Jihoĉeského, 

Jihomoravského a Vysoĉina. 

   Po roce 1989 došlo ke spoleĉensko-poltickým změnám, které znamenaly ukonĉení snah o 

nivelizaci a obnovení přirozených diversifikaĉních procesů, vedoucích k postupné 

marginalizaci některých území Ĉeska (Marada 2001). Druhý předpoklad zní: (2) V souvislosti 

s obecným trendem narůstání polarizace prostoru lze mezi lety 1991 – 2001 oĉekávat nárůst 

poĉtu obcí vykazujících periferní charakter. 

   Třetí předpoklad vychází z poznatku, ţe mnohé obce modelového území rozvíjejí spolupráci 

přesahující státní hranici (tj. spolupráci směrem na jih - s Dolním Rakouskem, Vídní). Lze 

tedy předpokládat, ţe: (3) Krajská hranice působí v modelovém území jako bariéra jeho 

dalšího rozvoje.  Spolupráce obcí leţících při jejich opaĉných stranách je minimální.  
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1.2. METODIKA PRÁCE 

   Samotnému výzkumu předchází kapitola věnovaná teoretickým východiskům práce a 

diskusi ĉeské i zahraniĉní literatury, pojednávající o problematice periferií. 

   Vlastní výzkumná ĉást diplomové práce je rozdělena dle typu uţitých dat do dvou oddílů: 

1) na oddíl zabývající se kvantitativním hodnocením modelového území 

2) na oddíl zabývající se kvalitativním hodnocením modelového území. 

   V prvním oddílu pracujeme s daty objektivními (sekundárními), získanými z dostupných 

statistických publikací. Pracujeme s konkrétním modelovým územím, vymezeným ORP 

Daĉice, ORP Moravské Budějovice a ORP Znojmo. Hodnocení kvantitativní povahy bylo 

v modelovém území provedeno na úrovni obcí. Hlavním důvodem volby této úrovně byla 

dostateĉná datová základna za tyto jednotky. V případě volby niţší řádovostní úrovně bychom 

mohli narazit na problém v podobě neúplnosti dat. Metodika hodnocení perifernosti obcí byla 

převzata z práce Kostiće (2004). Míra perifernosti/centrality obcí je zde urĉena na základě tzv. 

demograficko-strukturálního indexu (dále DSI) a indexu polohové exponovanosti (dále IPE). 

DSI je konstruován jako aritmetický průměr ĉtyř dílĉích indexů – indexu hustoty osídlení, 

indexu podílu zaměstnaných v priméru z celkového poĉtu ekonomicky aktivních obyvatel 

(dále EAO), indexu podílu EAO na obyvatele a indexu podílu neobydlených domů, a je 

vytvořen ve dvou variantách. První varianta tohoto indexu – znaĉena jako DSI/ĈR -  uvaţuje 

za základ hodnotu platnou pro Ĉesko. Druhá varianta – znaĉena jako DSI/MÚ – bere za 

základ průměrnou hodnotu modelového území (podrobněji viz Kostić 2004). Obě dvě 

varianty DSI byly konstruovány pro kaţdou obec modelového území. Získané hodnoty DSI 

(resp. DSI/ĈR, DSI/MÚ) se staly podkladem pro tvorbu názorných kartogramů a následné 

zhodnocení polarizace prostoru v roce 1991, v roce 2001 a jejich změn. Z důvodu odlišení 

obcí nejperifernějších od obcí ostatních byla provedena volba mezních hodnot DSI (resp. 

DSI/ĈR, DSI/MÚ). Kategorie nejvíce periferních obcí byla definována hodnotou DSI/ĈR < 

50, resp. DSI/ MÚ < 60. Následující krok představuje konstrukce indexu polohové 

exponovanosti (IPE), který doplňuje výše popsané hodnocení o vliv geografické polohy. IPE 

je sestrojen jako aritmetický průměr dvou kilometrických vzdáleností – 1) vzdálenosti do 

hierarchicky vyššího centra osídlení, 2) vzdálenosti k hlavním dopravním tahům. Za 

komunikace, ke kterým byla silniĉní kilometrická vzdálenost měřena, byly vybrány: silnice I. 

třídy ĉ. 38, silnice I. třídy ĉ. 54, silnice I. třídy ĉ. 152, silnice I. třídy ĉ. 151/406. Pro ověření 

toho, zda území, oznaĉená na základě výše uvedených hodnocení jako periferní, vykazují 

znaky perifernosti i z jiných hledisek, bylo uţito ještě doplňujících ukazatelů.  
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   V druhém oddílu práce pracujeme s daty subjektivními (primárními), získanými z řízených 

rozhovorů a z dotazníkového šetření. Řízené rozhovory byly realizovány s představiteli těch 

obcí, které z kvantitativního hodnocení vzešly jako obce s nejvyšší mírou perifernosti a 

zároveň polohou u krajských hranic. Sledovaný soubor ĉítal celkem 33 obcí. Cílem bylo 

odhalit postoje k danému území/obci a k moţnostem jejího rozvoje z pohledu starostů obcí 

(jako zástupců těchto obcí). Řízený rozhovor obsahoval také poloţky zjišťující ochotu 

spolupráce obcí vykazujících podobnou míru perifernosti i obdobné problémy. Doplňkem 

tohoto šetření bylo dotazníkové šetření zaměřené na starosty jednotlivých ORP, k nimţ 

sledované (nejperifernější) obce náleţí (konkrétně se jedná o ORP Daĉice, ORP Moravské 

Budějovice a ORP Znojmo). Dotazník předloţený starostům obsahoval, obdobně jako 

v případě řízeného rozhovoru, otázky zjišťující postoje představitele obce k danému území, 

k vymezení jeho priorit a apriorit, pozornost byla věnována také spolupráci obcí, s důrazem 

na spolupráci obcí z opaĉných stran krajské hranice. Řízené rozhovory i dotazníkové šetření 

se uskuteĉnily v měsíci ĉervnu 2008.  
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2. DISKUSE LITERATURY 

   V této ĉásti diplomové práce se zaměříme na diskusi literatury, ze které jsme ĉerpali hlavní 

teoretické poznatky týkající se polarizace prostoru (jádro-periferie), na jejíţ výzkum je práce 

orientována. Následně se budeme zabývat problematikou definování a chápání klíĉových 

pojmů, kterými jsou: jádro, periferie a marginalita. Předmětem našeho výzkumu je území na 

jihozápadní Moravě, vymezené administrativními hranicemi tří obvodů ORP (ORP Daĉice, 

ORP Moravské Budějovice, ORP Znojmo). Administrativně není tato oblast zcela jednotná. 

Modelové území leţí nejen na pomezí tří různých okresů (Jindřichův Hradec, Třebíĉ, 

Znojmo), navíc je protnuto administrativními hranicemi tří různých krajů (Jihoĉeského, 

Vysoĉiny, Jihomoravského). Z tohoto důvodu se v rámci diskuse literatury zaměříme také na 

teoretické přístupy, mající vztah k výzkumu hranic a příhraniĉí obecně, s důrazem na 

přeshraniĉní spolupráci. Pro úĉely naší práce neopomeneme ani výsledky výzkumu 

periferních území v Ĉesku.       

2.1. HLAVNÍ TEORETICKÁ VÝCHODISKA-VYBRANÉ MODELY JÁDRO-  

PERIFERIE 

   Problematikou (hodnocení) polarizace prostoru se obecně zabývá celá řada teorií 

regionálního rozvoje. Autoři se prostřednictvím nich snaţí poukázat na moţné příĉiny 

nerovností ať uţ ve spoleĉnosti, tak v prostoru. Ne vţdy se však tyto teorie názorově shodují. 

Velmi ĉasto se navzájem liší nebo jsou i protichůdné. Z hlediska sociogeografického 

výzkumu jsou nejvýznamnější ty teorie, které zdůrazňují prostorové hledisko těchto 

nerovnoměrností (Kostić 2004). 

    Za výchozí publikaci zabývající se teoretickými koncepty organizace prostoru, lze oznaĉit 

práci Hampla, Gardavského a Kühnla (1987), případně práce z oblasti regionálního rozvoje, 

např. práce Blaţka a Uhlíře (2002). Autoři zde popisují nejen jednotlivé teorie regionálního 

rozvoje, ale i myšlenkové směry a paradigmata. Upozorňují na to, ţe regionální/spoleĉenský 

vývoj má vysoce komplexní povahu a je velmi sloţité jej „vědecky“ vysvětlit. Tato sloţitost 

plyne z mnohostranné podmíněnosti faktorů, mechanismů a subjektů regionálního rozvoje. 

Pokud dojde v regionálním vývoji v rámci území ke vzniku nerovnoměrností, je míra těchto 

nerovnoměrností podmíněna právě všemi těmito faktory i mechanismy (Blaţek, Uhlíř 2002, 

cit. v Kubínová 2007). 

   Teorie regionálního rozvoje lze rozdělit do dvou základních skupin – na teorie konvergenĉní 

a teorie divergenĉní. Konvergenĉní teoretické přístupy charakterizuje zdůrazňování tendencí 
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přispívajících k rovnováze území, naopak divergenĉní teorie předpokládají nárůst 

nerovnoměrností, tedy polarizaci prostoru (Blaţek, Uhlíř 2002).  

   V této diplomové práci se zaměříme převáţně na teorie divergenĉní, za které lze obecně 

povaţovat teorie typu „jádro-periferie“. Tyto teorie vycházejí ze vztahu mezi jádrem a jeho 

zázemím. Model polarity pak dále rozvíjejí podle různých hledisek (např.: podle hlediska 

vývojového, kvalitativního, měřítkového, aj.) na řadu jeho specifických forem (Havlíĉek, 

Chromý 2001). Jak uvádí Kuldová (2006), pro studium polarizace prostoru je vţdy nutné 

stanovit a) ĉasové urĉení, b) řádovostní úroveň hodnocení, c) specifickou oblast, v rámci 

nichţ se budeme vztahem jádra a periferie (zázemí) zabývat. 

   V naší diplomové práci pracujeme s konkrétním modelovým územím vymezeným obvody 

ORP (ORP Daĉice, ORP Moravské Budějovice, ORP Znojmo). Podrobnější šetření 

provádíme na úrovni obcí, tj. úrovni mikroregionální. V případě kvantitativního hodnocení se 

pohybujeme v ĉasovém horizontu 1991–2001 (období cenzů, existence potřebných 

statistických dat). Pro úĉely kvalitativního hodnocení byla pouţita data aktuální, tj. z roku 

2008, získaná anketárním šetřením. Zabýváme se problematikou regionálního vývoje daného 

území, s cílem odhalit, zda je charakter polarizace tohoto území konvergentní, resp. 

divergentní. Důraz klademe na přeshraniĉní (ve smyslu krajské administrativní hranice) 

spolupráci přilehlých obcí. Tím se snaţíme také potvrdit/vyvrátit jeden ze stanovených 

předpokladů, ţe krajská administrativní hranice působí v modelovém území spíše jako bariéra 

a spolupráce přilehlých obcí je proto minimální.    

   Jedním z prvních autorů, který se zabýval vztahem jádra a jeho zázemí, byl Christaller. Ve 

své teorii centrálních míst zdůraznil jako jeden z prvních definici jádra, resp. jader. Periferie 

pak představovala vedlejší produkt rozĉlenění prostoru, její definici autor neuvedl 

(Leimgruber 1994). Hlavní nedostatek této teorie lze spatřovat v tom, ţe autor neuvaţuje 

vývojové procesy a principy podmiňující asymetrii územního uspořádání (Havlíĉek, Chromý 

2001). V celém geografickém prostoru předpokládá ideální – srovnatelné podmínky. I 

přestoţe se jedná o teorii „lokalizaĉní“, její uvedení má své opodstatnění. 

   Po druhé světové válce se setkáváme s dynamicky pojatými přístupy, zaměřenými na řešení 

regionálních disparit (Havlíĉek, Chromý 2001). Pozornost se zaĉíná upírat na regionální 

politiku a snahu řešit problémy zaostávajících regionů. V průběhu 50. a 60. let vzniká 

postupně několik teorií regionálního vývoje, které vycházejí z tzv. keynesiánského pojetí 

ekonomiky, a které jsou dnes souhrnně oznaĉovány jako teorie typu „jádro-periferie“ (Blaţek, 

Uhlíř 2002). Jejich autoři – převáţně ekonomové (např.: Hirschmann, Myrdal, Perrox) se 
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v nich zabývali příĉinami nerovnoměrného rozvoje ekonomik/území a moţnostmi jejich růstu 

(Blaţek, Uhlíř 2002, cit. v Havlíĉek, Chromý 2005). 

   Nejvýznamnějším (nejpřínosnějším) představitelem teorií skupiny jádro-periferie byl 

Friedmann (1966). Ve své obecné teorii polarizovaného vývoje poprvé definoval pojem jádro 

a pojem periferie, ĉímţ významně přispěl ke sjednocení uţívané terminologie. Hlavní rozdíl 

mezi jádrem a periferií viděl autor v míře autonomie (řídící funkce jádra) a schopnostech 

vytvářet inovace a zachytit hlavní změny vývoje. Hlavní příĉinou rozdílů mezi regiony je pak 

nerovnoměrné rozloţení zdrojů v prostoru a ve spoleĉnosti, které je výhodnější pro jádro. 

Friedmann také vymezil šest kumulativních mechanismů/efektů, které posilují dominanci 

jádra nad periferií (efekt dominance, efekt vazeb, efekt informaĉní, efekt psychologický, efekt 

modernizaĉní, efekt výrobní). Oproti předchozím teoriím skupiny jádro-periferie se u 

Friedmannovy teorie objevuje prvek dynamický. Model jádro-periferie je totiţ autorem 

povaţován za jedno ze ĉtyř stádií vývoje územní ekonomiky (od (1) preindustriální 

spoleĉnosti s ostrůvky ekonomických aktivit a relativní soběstaĉnosti regionů, (2) přes 

vytvoření polarity jádro-periferie a (3) disperze ekonomických aktivit z jádra do periferie aţ 

po (4) prostorovou integraci a vzájemnou závislost). Podle Hampla (2001) lze na 

Friedmannovu teorii nazírat jako na cyklický proces o ĉtyřech fázích, neboť ani ĉtvrtá fáze 

není koneĉná. Přes některé nedostatky, jako např.: zjednodušená dichotomie jádro-periferie, 

můţeme Friedmannovu teorii povaţovat za přínosnou, neboť vedle jasné definice jádra a 

periferie zdůrazňuje roli institucionálních a „měkkých“ behaviorálních faktorů (Blaţek, Uhlíř 

2002).   

   Na Friedmanna navázali Havlíĉek a Chromý (2001). Myšlenku proměn vztahů mezi jádrem 

a periferií v ĉase dále rozvádějí a definují ĉtyři abstraktní vývojové typy polarizace prostoru 

(vztahu jádro-periferie): 1. narůstající polarizace, 2. stagnující polarizace, 3. ubývající 

polarizace, 4. nivelizující polarizace (viz obrázek ĉ. 1), které lze podle autorů vyuţít 

k definování vývojových tendencí periferních oblastí v rámci Ĉeska, a to především na 

mikroregionální úrovni. Tzv. narůstající polarizace představuje nejĉastější typ vztahu jádra-

periferie a znamená umocňování významu dominantních center a tedy prohlubování 

asymetrie mezi jádrem a periferií.  U tzv. stagnující polarizace nezískávají jádra významnější 

postavení. K tzv. ubývající polarizaci dochází tehdy, jestliţe význam periferie stále roste. 

Jádro si však nadále uchovává svoje výsadní postavení. Důvodem tohoto stavu mohou podle 

autorů být např.: zlepšení ekonomické situace ĉi infrastruktury. Poslední vývojový typ – tzv. 

nivelizující polarizace je typ spíše hypotetický, neboť předpokládá rovnoměrné územní 
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rozloţení aktivit, kapitálu a zboţí a následně postupné vymizení dříve vzniklé polarizace. Jak 

sami autoři uvádějí, nejedná se o vývojovou posloupnost, jednotlivé typy polarizace prostoru 

se mohou v ĉase střídat.     

 

Obrázek ĉ. 1 – Abstraktní vývojové typy polarizace prostoru 

 

Zdroj: Havlíĉek, Chromý 2001 

    

      Mnohé z teorií skupiny jádro-periferie jsou kritizovány pro svoji zjednodušenou 

dichotomii jádro-periferie (např.: Friedmannova teorie polarizovaného vývoje). Jádro a 

periferie jsou v nich ĉasto chápány jako dva oddělené „extrémy“. Ve skuteĉnosti je však 

polarizaci prostoru bliţší více pohled kontinuální. 

   Jedním z nejvýznamnějších autorů, který na rozdíly mezi regiony pohlíţel kontinuálně, byl 

Wallerstein. Ve své teorii světového systému doplnil vlastní polarizaci prostoru o kategorii 

tzv. „semiperiferie“, charakterizované přechodnými znaky mezi hospodářsky prosperujícím 

jádrem a zaostávající periferií (Wallerstein 1984, cit. v Sýkora 2000). Obdobně na tuto 

problematiku nahlíţejí i švýcarští autoři Schuler a Nef, podle nichţ „jádro a periferie nejsou 

prostorově oddělené, ale pouze měnící se míry centrality“ (Schuler, Nef  1983, cit.                            

v Havlíĉek, Chromý 2001, s. 5). 

   Otázkou polarizace prostoru se zabývali také autoři teorií regionálního vývoje. Jak uvádějí 

Blaţek a Uhlíř (2002) teoriím skupiny jádro-periferie má velmi blízko tzv. Veronova teorie 

výrobních cyklů. Tato teorie popisuje produkĉní cyklus výrobku. Na výrobě nového výrobku 

se dle ní mohou podílet pouze nejvyspělejší regiony, zatímco regiony méně vyspělé jsou 

odkázány na produkci tohoto výrobku s nejniţší mírou zisku. 

   Pro úĉely naší práce jsou důleţitá i některá zjištění Hampla (1998, 2001, 2001a, 2001b). Ten 

ve své teorii hierarchie reality zdůrazňuje, ţe samotnému hodnocení regionálních 
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nerovnoměrností by mělo nutně předcházet vyjasnění pojetí a obsahu studovaných systémů 

v rámci organizace geografických a spoleĉenských systémů (Hampl 2001a). Autor přitom 

vychází ze své klasifikace reálných systémů (Hampl 1998). Hovoří o existenci různých typů 

spoleĉenských systémů a různých typů nerovnoměrností, vykazujících odlišné tendence změn. 

Míru nerovnoměrností pak dle autora ovlivňují 1) řádovostní úroveň (tj. měřítko, na němţ 

celek hodnotíme) a 2) stupeň komplexity (tj. sloţitost, úplnost hodnoceného celku) (Hampl 

2001b). V případě regionálního vývoje upozorňuje Hampl (2001b) na existenci jak 

divergenĉních, tak i konvergenĉních tendencí vývoje diferenciace a jejich moţné střídání i 

paralelní průběh v různých dílĉích spoleĉenských systémech. Autor se přiklání k tezi, ţe míra 

překonávání nerovnoměrností závisí, vedle jiţ zmíněné řádovostní úrovni a stupni 

komplexity, také na úrovni organiĉnosti systému. Další autorova zjištění se týkají orientace 

vývojových tendencí. Jak Hampl (2001a) uvádí, základní polarita jádro-periferie se v prostoru 

i ĉase mění. Polarita nodálního střediska a jeho zázemí oslabuje, naopak polarita 

nadnodálního jádra zesiluje (Hampl 2001a, cit. v Kubínová 2007). Po roce 1989 došlo ke 

spoleĉensko-politickým změnám, které znamenaly ukonĉení snah o nivelizaci a obnovení 

diverzifikaĉních procesů. Vzájemné rozdíly mezi regiony se zaĉaly prohlubovat (Hampl a kol. 

2001, Marada 2001). Na základě těchto zjištění jsme také formulovali jeden z předpokladů, ţe 

se míra nerovnoměrností uvnitř modelového území na konci hodnoceného období zvýšila, a 

tedy přibude obcí vykazujících periferní charakter.   

 

2.2. KLÍČOVÉ POJMY – JÁDRO, PERIFERIE, MARGINALITA 

2.2.1. DEFINICE JÁDRA, PERIFERIE A PERIFERNÍHO ÚZEMÍ 

   V této diplomové práci se zabýváme polarizací prostoru. Jedním z výzkumných cílů je 

mimo jiné vymezení jádrových a periferních oblastí v rámci zvoleného modelového území. 

Pracujeme zde s pojmy jádro, periferie, periferní území, a proto je na místě, podívat se, jaký 

mají tato klíĉová slova význam (resp. jak jsou definována a vnímána). 

   S prvotní definicí jádra se setkáváme jiţ u Christallera (1933). Ve smyslu polarizace 

prostoru zavedl tento pojem do literatury Friedmann (1966). Vedle definice jádra také jako 

první formuloval i definici periferie (viz ad 2.1. Hlavní teoretická východiska – vybrané 

modely jádro-periferie). Nejen u výše zmíněných autorů, ale i jiných (např.: Musil 1988, 

Marada 2001) je interpretace pojmu jádro shodná. Jádro je obvykle definováno/chápáno jako 

region/oblast s nejvyšší intenzitou daného (zkoumaného) jevu.    
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   Naproti tomu, ptáme-li se na význam pojmu periferie, resp. periferní, nenacházíme 

jednoznaĉnou odpověď. V odborné literatuře (domácí i zahraniĉní) se objevuje velké 

mnoţství pojetí tohoto pojmu, coţ jen dokládá nejednoznaĉnost v jeho chápání.  Také je 

nutno dodat, ţe přesný výklad definic a termínů je vţdy velmi obtíţný, neboť definice i 

termíny operují s pojmy, které mohou mít v různých jazycích různý obsah i rozsah (Fialová 

2001). Anglicko-ĉeský překladový slovník přisuzuje pojmu „peripheral“ význam periferní, ale 

také obvodový, okrajový a nedůleţitý. Německý výkladový slovník navíc dodává, ţe kromě 

výše uvedených významů, lze slovo „peripher“ překládat i jako problémový. Další 

interpretaci daného pojmu nabízí španělský překladový slovník. Zde je pojem „periféso“ 

přeloţen jako předměstský.    

   Z důvodu nejednotného vnímání (definování) pojmu periferní existuje celá řada definic, 

které se navzájem liší tím, na jakou problematiku se v nich autoři zaměřují, případně na jaké 

úrovni se snaţí vlastnosti periferních území vystihnout (Havlíĉek, Chromý 2001, Kostić 

2004). Pojem periferie dosud přesně (jednotně) definován není. V pokusech o jeho definici se 

ĉasto setkáváme s formulacemi typu: „obvykle se vyznaĉuje“, „zpravidla je charakteristická“, 

… apod. (Marada 2001, s. 13). 

   V mnoha pracích zabývajících se problematikou polarizace prostoru, se velmi ĉasto 

objevuje definice Schmidtové (1998): „V rámci polarizace prostoru je periferie vnímána jako 

území nedostateĉně integrované do v daném místě a ĉase dominujících struktur, procesů a 

systémů“ (Schmidt 1998, cit. v Havlíĉek, Chromý 2005, s. 8). Tato definice, ke které se ve 

své diplomové práci přiklonil např. Kostić (2004), zdůrazňuje „relativitu 

jádrovosti/perifernosti území v závislosti na zvoleném měřítku“ (Kostić 2004, s. 22). 

   S poměrně komplexní definicí periferie se můţeme setkat u Havlíĉka a Chromého (2001). 

Podle autorů je periferie „specifickým územím s poruchou funkĉně-prostorových a sociálně 

prostorových vztahů, které jsou výsledkem nerovnoměrného působení vzájemně se 

podmiňujících sociálních, ekonomických, politických, kulturních i fyzicko-geografických 

faktorů“ (Havlíĉek, Chromý 2001, s. 2). Obdobně jako Schmidtová (1998) také Havlíĉek a 

Chromý (2001) zdůrazňují relativitu vymezení periferií, která je dle nich závislá na kritériích, 

na základě nichţ perifernost urĉujeme. 

   Z upřednostňování polohových a ekonomických charakteristik vychází ve své definici 

periferie Marada (2001). Periferii autor vnímá jako území leţící ve větší vzdálenosti od 

hlavních (krajských) center, pro které je dále charakteristická nepříznivá hodnota daných 
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ekonomických ukazatelů (např.: nízká progresivita ekonomické struktury, niţší míra 

hmotných investic, apod.).    

   Od konce 90. let 20. století můţeme v literatuře nalézt velké mnoţství definic periferie 

zohledňujících aspekty sociální, historické, kulturní ĉi ekologické (Havlíĉek, Chromý 2001). 

Tyto „neekonomické“ aspekty perifernosti patří sice k hůře kvantifikovatelným neţ výše 

uvedené aspekty ekonomické (popř. polohové a demografické), neboť pracují s „měkkými“ 

daty, avšak jak upozorňuje Havlíĉek a Chromý (2001), samotnému výzkumu periferních 

oblastní otevírají široké pole působnosti. Vývoj území není podmíněn pouze aspekty 

ekonomickými, vţdy se jedná o podmíněnost komplexního charakteru. Definici periferie 

zaloţenou na neekonomických aspektech (na kulturně-geografických faktorech- podíl rodáků, 

poĉet ĉástí obce na obec, aj.) Kuldová (2005, 2006). 

   Při výzkumu periferií se setkáváme s mnoha definicemi. Zatímco v minulosti byl kladen 

větší důraz na ekonomické aspekty perifernosti, ve výzkumech posledního desetiletí se stále 

ĉastěji objevují aspekty neekonomické, např.: kulturní, politické, sociální (Havlíĉek, Chromý 

2001). Oznaĉení území za periferii je relativní, neboť vţdy závisí na kritériích a přístupech, 

které zvolíme. 

   V této diplomové práci budeme na periferie, resp. periferní území nahlíţet ve shodě 

s Maradou (2001) – tedy jako na území problémová a neexponovaná. Předpokládáme, ţe se 

tato území budou nacházet dále od hlavních center (sídel ORP), při krajské administrativní 

hranici, a ţe je budou charakterizovat nepříznivé hodnoty vybraných socio – demografických 

a ekonomických ukazatelů. Pro jejich vymezení uţijeme běţných statistických metod, resp. 

kombinaci kvantitativního a kvalitativního hodnocení. 

 

2.2.2. VÝZNAM A VNÍMÁNÍ POJMU „PERIFERNÍ“ A „MARGINÁLNÍ“. 

   V následujícím textu diplomové práce se pokusíme přiblíţit význam pojmu marginální a 

jeho základní odlišnosti od pojmu periferní. Zaměříme se jak na ĉeskou geografickou 

literaturu, tak na literaturu zahraniĉní. 

   K prvotnímu seznámení s pojmem „marginální“ byly uţity cizojazyĉné slovníky. Anglicko-

ĉeský překladový slovník přisuzuje anglickému „marginal“ nejen ĉeský ekvivalent 

marginální, ale dále i význam okrajový, pohraniĉní a nedůleţitý. Obdobnou interpretaci 

tohoto pojmu nabízí také španělský překladový slovník a německý výkladový slovník, který 

navíc dodává, ţe na pojem „marginal“ lze nahlíţet i jako na něco problémového. Porovnáme-
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li takto provedený výklad pojmu marginální s dříve (obdobně) provedeným výkladem pojmu 

periferní, zjistíme, ţe ve všech třech případech jsou jim cizojazyĉnými slovníky přisuzovány 

obdobné významy. Obě dvě slova jsou v nich vnímána vţdy buď jako něco 1) nedůleţitého, 

problémového, nebo jako něco 2) vzdáleného od centra/jádra (tj. okrajového). V souvislosti 

s výše naznaĉenou příbuzností obou slov dochází, zejména v ĉeské geografické literatuře, ke 

stírání rozdílů mezi nimi a jejich uţívání jako synonym. 

   Naopak je tomu na úrovni mezinárodní. Zde velice ĉasto autoři zdůrazňují rozdíl mezi 

pojmy „periferní“ a „marginální“. Názorným příkladem je práce Andreoli (1994). Marginální 

území je dle něj závislé a podřízené jádru (stejně tak i území periferní), avšak na rozdíl od 

území periferního není toto území souĉástí globálního systému. Jedná se tedy o území, 

kterému se integrace do systému nepodařila, a které je tak více ĉi méně „izolováno“. S tímto 

tvrzením nemusíme vţdy souhlasit. Například Kostić (2004) upozorňuje na to, ţe ve světě lze 

najít marginální území, „která nejsou do systému integrována, ale zároveň na něm nejsou ani 

závislá, jsou soběstaĉná“ (Kostić 2004, s. 16). Jejich konkrétní příklady ale neuvádí. Andreoli 

(1994) se mimo jiné zabývá i pozicí marginálního území v regionálním systému. Na 

pomyslné ose jádro-periferie jej zaĉleňuje na konec tohoto kontinua, ĉímţ tento model 

přetváří na model jádro-periferie-marginální území. I přesto, ţe o marginálním území autor 

hovoří spíše jako o něĉem negativním, izolovaném, moţnost jeho dalšího rozvoje nevyluĉuje.  

   Kromě Andreoli (1994) se marginalitou zabývá také Leimgruber (1994, 2004). Tento autor 

předpokládá, ţe marginalita je opakem centrality, resp. je protikladem k jádru. Být marginální 

pak znamená být závislý na centru/jádru a nebýt schopen inovací (Leimgruber 2004). Stejně 

jako Andreoli (1994) hovoří o izolovanosti – jako jednom z hlavních rozdílů mezi územím 

periferním a marginálním. O dalších odlišnostech se zde autor nezmiňuje, pouze dodává, ţe 

při hodnocení území je vţdy důleţitá objektivita (Leimgruber 1994). 

   Se zajímavým pohledem na marginalitu přichází Déry (2007). Jak autor uvádí, marginalita 

můţe znamenat mnoho. Lze ji chápat jako chudobu, něco nedůleţitého ĉi necentrálního. 

Můţeme na ni však také nahlíţet jako na tzv. binární systém, reprezentovaný hodnotami 0, 1 

(0 – reprezentuje stav nemarginální, 1 – reprezentuje stav marginální). Otázkou však zůstává, 

kde leţí pomyslná hranice mezi marginálním a nemarginálním, a kde marginalita zaĉíná a kde 

naopak zase konĉí. Autor dále upozorňuje, ţe marginalita není stav trvalý, nýbrţ se neustále 

v ĉase mění. Její excentricita pak podle něj kulminuje mezi centrem/jádrem a periferií (viz 

obrázek ĉ. 2). Déry (2007) staví marginalitu mezi jádro a periferii. Na jedné straně tak 

narušuje Andreoliho model jádro-periferie-marginální území, na druhé straně tím však jasně 
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naznaĉuje, ţe marginalita, resp. marginální území nepředstavuje okrajovost a vylouĉení ze 

systému. Naopak marginalita přestavuje excentricitu na extrémní úrovni (stejně jako periferie) 

a periferie zaĉleněná na okraj této excentricity, reprezentuje její největší extrémní limit. 

 Obrázek ĉ. 2 – Pozice marginality v systému podle Déry (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Zdroj: Déry (2007) 

Vedle snahy definovat pojem marginalita, resp. marginální území se Déry (2007) ve svém 

ĉlánku zabývá také otázkou identifikace marginality (tj. jejího hodnocení). Pro jednodušší 

uchopení této problematiky navrhuje vyuţití tzv. „multiskalární mříţe“ (MGS), která by při 

zpracování dat získaných z různých systémů zohledňovala jejich ĉaso-prostorové hledisko 

(blíţe viz Déry 2007, s. 7 – 8). Právě ĉas a prostor autor povaţuje za hlavní nástroje potřebné 

k pochopení toho, co vlastně marginalita je.     

   V zahraniĉní literatuře nalezneme mnoho prací a příspěvků zabývajících se definováním 

pojmu marginalita, resp. marginální území. Jejich autoři si v nich ĉasto kladou otázku, na 

kterou nejsou dosud schopni jednoznaĉně odpovědět, a to: „Kde leţí rozhraní mezi periferií a 

marginalitou, resp. marginálním a nemarginálním?“ Jak jsme zmínili jiţ v úvodu, v ĉeské 

geografické literatuře jsou pojmy periferní, resp. periferie a marginální, resp. marginalita 

vnímány a uţívány jako synonyma. Hlavním důvodem této situace je zřejmě skuteĉnost, ţe 

takové marginální území, jak jej definuje Andreoli (1994), popř. Déry (2007), v podmínkách 

Ĉeska nenajdeme. Nejblíţe k nim mají patrně vojenské újezdy (viz např. Seidl 2008).  

   V diplomové práci se omezíme na uţívání pojmu periferní jako synonyma k pojmu 

marginální. V diskusi literatury budeme dodrţovat terminologii jednotlivých autorů.    
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  2.3. NÁZORY NA PŘÍČINY VZNIKU PERIFERIE/MARGINÁLNÍHO ÚZEMÍ 

   Obdobně jako existuje celá řada více ĉi méně obecných definic pojmu periferie, resp. 

marginální území, existuje i celá řada názorů na příĉiny jejího vzniku. Na tomto místě některé 

z nich struĉně nastíníme. 

   Hned na úvod je třeba poznamenat, ţe kořeny (a tedy i příĉiny) perifernosti/marginality je 

nutno hledat v dlouhodobém a sloţitém historickém vývoji. Také v rámci polarizovaného 

prostoru (jádro-periferie) nenajdeme území, jehoţ postavení (tj. perifernost/jádrovost) by bylo 

podmíněno výhradně jedním faktorem, vţdy se jedná o podmíněnost komplexního charakteru 

(Havlíĉek, Chromý 2001). 

     Leimgruber (1994, 2001,2004) se domnívá, ţe hlavní příĉinou vzniku nerovnoměrností ve 

spoleĉnosti jsou lidská rozhodnutí (Leimgruber 1994). Základy centrality, resp. marginality 

jsou vytvořeny právě tehdy, jakmile jedinec, popř. skupina lidí uĉiní nějaké rozhodnutí          

(s pozitivními nebo negativními důsledky). Z hlediska dlouhodobého vývoje se pak daný 

region stává centrálním nebo naopak marginálním. Autor na tomto místě hovoří o tzv. 

„pomyslném rozevírání nůţek“ – tedy „chudnutí chudých a bohatnutí bohatých“ (Leimgruber 

2004). Za druhotnou příĉinu marginality pak Leimgruber (1994, 2001) oznaĉuje fyzicko-

geografické podmínky, avšak jejich vliv na vznik nerovností je ve srovnání s vlivem lidských 

rozhodnutí mnohonásobně menší. 

   Obdobně na tuto problematiku nahlíţí Gotmann (1980, cit. v Kostić 2004). Také on při 

formování jader a periferií zdůrazňuje vliv subjektivních faktorů (resp. lidských rozhodnutí). 

   S inspirativním názorem přichází Déry (2007), který se domnívá, ţe geografický prostor (ve 

smyslu „ĉistě“ přírodního prostředí bez lidské spoleĉnosti) nemůţe nikdy vykazovat prvky 

marginality. Z tohoto hlediska tedy nelze hovořit o tom, ţe například poušť je „horší“ neţ 

tropický prales. Oba (eko)systémy jsou si rovnocenné. Proto, abychom mohli území oznaĉit 

za marginální/nemarginální, musíme vţdy uvaţovat lidský faktor. S tímto názorem však 

nemusíme zcela souhlasit. Problémem tohoto pohledu je nazírání autora na marginalitu jako 

na důsledek působení pouze jednoho faktoru – a sice lidské existence (a tedy i rozhodování). 

Avšak velmi ĉasto jsou však tato rozhodování ovlivňována z vnějšku, tedy převaţujícími 

fyzickogeografickými podmínkami (jako např.: ĉlenitost terénu, charakter klimatu, rozloţení 

přírodních zdrojů). 

   Andreoli (1998, cit. v Kostić 2004) v rámci studia této problematiky zdůrazňuje vývojovou 

stránku marginality. Autor identifikoval celou řadu faktorů přispívajících ke vzniku 
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marginálního území, které následně rozdělil dle významnosti do dvou skupin: 1) faktory 

„primární“ (tzv. prvotní, např.: nepříznivé fyzicko-geografické podmínky, úbytek poĉtu 

obyvatel, nevýhodná geografická poloha), 2) faktory „sekundární“ (tzv. druhotné, např.: nízká 

hodnota HDP, nízké příjmy, nepříznivá sektorová struktura). Klíĉový význam přisuzuje 

Andreoli faktoru demografickému.  

   Na význam vývojového aspektu při vytváření nerovnoměrností poukazuje také Hampl 

(2001). Vedle faktorů jiţ dříve uvedených lze za příĉiny perifernosti povaţovat i faktory 

sociální (např.: nepříznivá vzdělanostní struktura obyvatel) a faktory kulturní (např.: etnicita, 

zvyky) (Havlíĉek, Chromý 2001).   

   Z výše uvedeného vyplývá, ţe periferie, resp. marginalita má své „kořeny“ nejen 

v rozdílných přírodních podmínkách, ale také v rozdílných sociálních podmínkách. Tyto 

podmínky ji ĉasto předurĉují k tomu, ţe je mnohými autory vnímána a popisována jako něco 

„negativního“. Zde se nabízí otázka: „Je vţdy nutné periferii/marginální území vnímat pouze 

jako jev negativní?“ Pozice periferních/marginálních území nemusí být vţdy totiţ zcela tak 

tragická, jak se na první pohled jeví. Ţivot v nich má i svá pozitiva, např.: atraktivní přírodní 

podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, chataření, apod.. 

     

2.4. HRANICE, POHRANIČÍ, PŘESHRANIČNÍ  SPOLUPRÁCE A JEJÍ VÝZNAM 

   V předloţené diplomové práci pracujeme s konkrétním modelovým územím nacházejícím 

se na jihozápadní Moravě, a vymezeném administrativními hranicemi tří obvodů ORP (ORP 

Daĉice, ORP Moravské Budějovice, ORP Znojmo). Administrativně není tato oblast zcela 

jednotná. Modelové území leţí nejen na pomezí tří okresů (Jindřichův Hradec, Třebíĉ, 

Znojmo), navíc je protnuto administrativními hranicemi tří různých krajů (Jihoĉeského, 

Vysoĉiny, Jihomoravského). V jednom ze vstupních předpokladů uvaţujeme, ţe právě 

existence administrativní hranice můţe být jedním z faktorů přispívajících k perifernosti 

tohoto území. V této ĉásti diskuse literatury se proto struĉně zaměříme na problematiku 

hranic, pohraniĉí a příhraniĉní spolupráce a jejího významu pro rozvoj území. 

   V ĉeské i zahraniĉní geografii je tématu hranic a pohraniĉí věnována znaĉná pozornost. 

Svědĉí o tom velké mnoţství dílĉích příspěvků i ucelených prací (blíţe viz seznam literatury). 

Ve většině z nich se autoři zaměřují na hranici státní a na pohraniĉí jako na prostor v její 

bezprostřední blízkosti. Přestoţe se zaměříme na hranici administrativní, některé závěry níţe 

diskutovaných prací jsou relevantní i pro naši práci.   
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   Při výzkumu hranic se setkáváme s mnoha jejími definicemi. To souvisí s tím, ţe můţeme 

identifikovat různé typy hranic, např. podle jejich podoby ĉi úĉelu. Mnohé z definic se 

zaměřují spíše na urĉitý významový okruh pojmu hranice, jeho komplexní význam pak 

opomíjejí (Halás 2005). Z velkého mnoţství definic pojmu hranice postaĉí, kdyţ uvedeme 

jednu z těch nejobecnějších, podle níţ se hranicí rozumí „ dělicí ĉára mezi jednou prostorovou 

jednotkou nebo skupinou a druhou“ (Johnston 1994). Jak jsme jiţ uvedli výše, hranice 

můţeme dělit na různé typy. Nejĉastěji bývají rozlišovány na hranice přírodní (fyzicko-

geografické) a hranice umělé (antropogenní). Hranice umělé lze pak dále ĉlenit na hranice 

kulturní, politické, administrativní. Klasifikace hranic můţe být prováděna také z hlediska 

jejich propustnosti (na hranice konzervaĉní, uzavřené, ĉásteĉně otevřené a otevřené) ĉi podle 

řádovostní úrovně regionů, mezi kterými jsou vymezeny, na hranice makro-, mezo-, mikro-

regionální (Jeřábek, Havlíĉek, Dokoupil a kol. 2004, Halás 2005, Kuldová 2006). 

   V této diplomové práci budeme uvaţovat administrativní typ hranice – tj. ĉáru oddělující 

dva, resp. tři administrativní celky. Konkrétně pak budeme (v rámci kvalitativního hodnocení) 

sledovat její vliv na přilehlé modelové území. 

   Se studiem hranic velmi úzce souvisí problematika pohraniĉí. Pro bliţší seznámení s ní 

vyjdeme z příspěvků Dokoupila (2000, 2001) a Havlíĉka (2005). Pohraniĉí, oznaĉované téţ 

jako pohraniĉní prostor, lze zjednodušeně chápat jako právně vymezený pás území přiléhající 

ke státní hranici. Mezi jeho nejvýznamnější znaky patří prolínání různých etnik a kultur, jeho 

vzdálenostní izolace a niţší frekvence kontaktů s jádrovými oblastmi (Havlíĉek 2005). 

Přestoţe autor uvaţuje pohraniĉí jako území při státní hranici, některé z uvedených znaků 

(zejména vzdálenostní izolace – ve smyslu vzdálenosti od krajských center) můţeme nalézt i 

v našem modelovém území.    

   Podle Dokoupila (2000) je pohraniĉí „zóna, ve které je pozorovatelný vliv hranice“ 

(Dokoupil 2001, s. 11). Tento vliv se pak podle autora odráţí v jejím vlastním fungování. 

Autor také ve své práci cituje Maiera (1990), který rozlišuje 4 typy pohraniĉních regionů. 

Hodnotícím kritériem je propustnost jejich hranic. Jedná se o pohraniĉní region jako              

a) otevřený systém, b) uzavřený systém, c) systém mostu, d) systém kontaktního území (viz 

obrázek ĉ. 3). Modely a), b) reprezentují extrémní typy pohraniĉních regionů, modely c), d) 

jsou jejich kombinací, přiĉemţ se navzájem liší intenzitou kontaktů mezi sousedními regiony 

(podrobněji viz Maier 1990, cit. v Dokoupil 2000). Nejen v případě našeho modelového 

území lze za „ideální“ model povaţovat model kategorie a), resp. model d). V takovém 

případě by prostorové jednotky byly víceméně integrovány, neboť hranice mezi nimi by byla 
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„otevřená“. V praxi by to tedy znamenalo spolupráci subjektů na obou stranách krajských 

hranic (resp. v oblasti jejich styku), s cílem odstranit spoleĉné problémy bránící dalšímu 

rozvoji území. O tom, zda jsou příhraniĉní regiony navzájem izolované a krajské hranice 

v nich tak působí jako bariéra, ĉi naopak jsou prostorem příleţitostí a kontaktů (Dokoupil 

2001) s hranicí propustnou, se pokusíme rozhodnout v rámci kvalitativního hodnocení.     

Obrázek ĉ. 3 – Modely situací na hranici (typy pohraniĉních regionů) 

 

 

 

 

Legenda: a – pohraniĉní region jako systém otevřený, b – pohraniĉní region jako systém uzavřený, c – 

pohraniĉní region jako systém mostu, d – pohraniĉní region jako systém kontaktního území  

Zdroj: Maier 1990, in Dokoupil 2000 

 

   V diplomové práci sledujeme postavení modelového území a to jak na úrovni národní, tak 

na úrovni mikroregionální. Mimo jiné se zabýváme moţnostmi jeho dalšího rozvoje. Z tohoto 

důvodu je pro nás významná i problematika přeshraniĉních aktivit, resp. přeshraniĉní 

spolupráce. 

   Poznatky týkající se přeshraniĉní spolupráce jsme ĉerpali převáţně z publikací Havlíĉka 

(2005) a Haláse (2005). V obou dvou případech se jejich autoři shodují na tom, ţe 

přeshraniĉní spolupráce představuje jakýsi pokus o překonání bariérových efektů hranic. Jak 

dále uvádějí, lze ji jednoduše chápat jako souhrn všech opatření (administrativních, 

technických, kulturních, ekonomických, kulturních), která směřují k vytváření a upevňování 

sousedských vztahů mezi regiony na obou stranách hranice, a k řešení jejich spoleĉných 

problémů. Podle Havlíĉka (2005) můţe přeshraniĉní spolupráce probíhat na různých 

řádovostních úrovních, stejně tak můţe nabývat různých forem (oficiální, neoficiální). 

   Modelové území, kterým se v diplomové práci zabýváme, se svým jiţním okrajem dotýká 

státní hranice s Rakouskem. Po roce 1989 zde došlo v souvislosti s otevřením hranic 

k vytvoření podmínek pro rozvoj přeshraniĉních vztahů, resp. přeshraniĉní spolupráce 

přilehlých obcí ve specifických oblastech spoleĉného zájmu (www.m-dacicko.cz, 

www.mbudejovice.cz, www.znojmo.cz). V jednom z výchozích předpokladů se odvaţujeme 

tvrdit, ţe tato spolupráce bude vykazovat vyšší intenzitu, neţ spolupráce obcí leţících při 

opaĉných stranách krajských hranic. Předpokládáme tedy, ţe krajská hranice působí 

http://www.m-dacicko.cz/
http://www.mbudejovice.cz/
http://www.znojmo.cz/
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v modelovém území jako bariéra, spolupráce obcí bude minimální. Na otázku, zda je toto 

tvrzení pravdivé ĉi nikoliv se pokusíme odpovědět v rámci kvalitativního hodnocení. 

Následně se pak zaměříme na konkrétní formy (resp. projekty) přeshraniĉní spolupráce (obcí 

leţících při opaĉných stranách krajských hranic), které by mohly rozvoji tohoto území 

napomoci. 

 

 

2.5. VÝZKUM PERIFERNÍCH OBLASTÍ NA ÚZEMÍ ČESKA 

   Studiu polarizace prostoru, resp. periferních oblastí, nebyla v ĉeské (ĉeskoslovenské) 

geografii věnována dlouhou dobu přílišná pozornost. Tato problematika stála aţ do 90. let 20. 

století ve stínu řešení významnějších problémů – jako např.: vývoj systému osídlení, 

transformace ekonomiky, otázka suburbanizace (Havlíĉek, Chromý 2001). Od druhé poloviny 

90. let 20. století zájem o studium periferních oblastí vzrostl. Přechod ĉeské spoleĉnosti ze 

systému totalitního na systém demokratický přinesl zásadní změny nejen v ekonomice a 

politické orientaci země, ale i ve fungování spoleĉnosti jako celku. Otevřením ekonomiky 

v transformaĉním období došlo k nastartování odlišného vývoje jednotlivých oblastí Ĉeska a 

následně i postupnému prohlubování rozdílů mezi nimi (Hampl 2001). 

   Výzkum periferních oblastí se postupně stává důleţitým a stále více vnímaným tématem. Na 

úrovni Ĉeska dnes nalezneme několik prací, ve kterých se autoři vymezováním periferních 

území zabývali buď přímo, nebo nepřímo v rámci jiného výzkumu. 

   Jiţ z konce 80. let 20. století pochází práce Hampla, Gardavského a Kühnla (1987). Souĉástí 

širšího výzkumu vývoje systému osídlení v Ĉesku, bylo i hodnocení diferenciace území na 

základě tzv. „exponovanosti“. Pojem exponovanost území zde autoři definovali jako 

„agregátní vyjádření polohy a ĉásteĉně i významového postavení v celém sociálně-

geografickém systému“ (Hampl, Gardavský, Kühnl 1987, cit. v Havlíĉek, Chromý 2001,       

s. 11). Při konstrukci tohoto ukazatele byla uvaţována vzdálenost a návaznost hodnocených 

jednotek vzhledem k největším centrům osídlení a hlavním komunikacích, dále pak jejich 

velikost a intenzita osídlení v jejich okolí. Periferní území je pak implicitně urĉeno jako území 

neexponované, tedy s neatraktivní polohou a nízkou intenzitou osídlení (Hampl, Gardavský, 

Kühnl 1987). Výsledkem tohoto hodnocení byla sociálně-geografická regionalizace území 

Ĉeska. Z kartografického vyjádření (viz obrázek ĉ. 4) je patrné, ţe takto vymezené periferní 

oblasti neleţí pouze při státní hranici (tedy v pohraniĉí), nalezneme je také ve vnitrozemí – 



29 

 

např.: v oblasti Ĉeskomoravské vrchoviny. Naše modelové území vychází z tohoto hodnocení 

jako území „výrazně periferní“. 

 

Obrázek ĉ. 4 – Diferenciace území Ĉeska podle exponovanosti (k roku 1980) s naznaĉenou   

                         polohou modelového území 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    V rámci výzkumu regenerace sídel se vymezením periferních oblastí zabýval Musil (1988). 

Na periferní území nahlíţel jako na „oblasti, které vyţadují zvláštní ekonomickou i sociální 

péĉi“ (Musil 1988, s. 70). K jejich identifikaci uţil kombinaci několika ukazatelů 

(demografických, ekonomických a sociálních). Na mikroregionální úrovni (resp. na úrovni 

tzv. generelových jednotek) a na základě shlukové analýzy vytvořil mapu znázorňující 

rozmístění periferních území v rámci Ĉeska (viz obrázek ĉ. 5). Mimo jiné potvrdil výskyt 

periferií ve vnitrozemí. Jedná se tedy o tzv. vnitřní periferie a jsou rozloţeny převáţně podél 

administrativních hranic tehdejších krajů. Podle Musila je ĉást našeho modelového území 

(konkrétně jeho západní polovina) souĉástí vnitřní periferie na pomezí dvou krajů – 

Jihoĉeského a Brněnského.  
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Obrázek ĉ. 5 – Periferní území v krajích Ĉeska podle Musila (1988) s vyznaĉenou polohou    

                        modelového území 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

Zdroj: Musil (1988) + úprava autorkou 

    

     Problém perifernosti studoval na konci 80. let 20. století také Illner (1989, cit. v Novotná 

ed. 2005). Obdobně jako Musil pouţil pro vymezení periferních oblastí Ĉeska data za 

generelové jednotky. Do své práce vnesl pohled sociální (také ve shodě s Musilem). 

Perifernost území hodnotil na základě souboru charakteristik sociálních podmínek v území 

(zejména charakteristik obyvatelstva – demografické sloţení, vzdělanostní struktura, apod.) a 

souboru charakteristik hmotných ţivotních podmínek v území (např.: podíl rekreaĉních ploch 

na celkové rozloze území, apod.). Výsledkem tohoto hodnocení byla tzv. Illnerova mapa 

periferních území, demonstrující fakt (ve shodě s Musilem), ţe periferní oblasti „sledují“ 

velmi ĉasto administrativní hranice krajů.  

   Koncem 90. let 20. století se o vymezení periferních oblastí Ĉeska pokusil Marada (2001). 

Ve své práci přitom vyšel z definice periferie, která ji charakterizuje jako „území leţící mimo 

ekonomicky intenzivně vyuţívané oblasti, vyznaĉující se vysokým podílem venkovského 

osídlení a nízkou hustotou zalidnění“ (Marada 2001, s. 13). Citované definici periferie 

odpovídal i výběr ukazatelů. Autor aplikoval charakteristiky sektorové struktury, 

zaměstnanosti a osídlení a ty pak konfrontoval s ukazateli demografickými, polohou regionu a 

fyzicko-geografickými podmínkami v něm. Uţitím komponentní a shlukové analýzy vymezil 

na úrovni okresů periferní oblasti, které oznaĉil jako „tradiĉně chápané periferie“. Podle 

Maradova hodnocení spadá převáţná ĉást modelového území (ORP Daĉice – okres Jindřichův 
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Hradec, ORP Znojmo – okres Znojmo) do kategorie oblastí periferních, avšak s výhodnou 

geografickou polohou (ve smyslu vzdálenosti okresního města od přechodů EU). Pouze 

střední ĉást modelového území (ORP Moravské Budějovice – okres Třebíĉ) je hodnocena 

jako výrazně periferní.   

   V posledních letech byla analýza perifernosti území Ĉeska prováděna poměrně ĉasto na 

úrovni okresů (viz např. Marada 2001, Fialová 2001, Marada, Chromý 1999). Z pohledu 

datové základny se volba této řádovostní úrovně jeví jako velice vhodná, avšak z pohledu 

vnitřního charakteru těchto územních jednotek jiţ nikoliv. Okresy totiţ představují územní 

jednotky znaĉné vnitřní diferenciace a heterogenity (Hampl 2001, Havlíĉek, Chromý 2005). 

Jak upozorňuje Fuchs (2003, cit. v Pileĉek 2004), při statistickém hodnocení na úrovni okresů 

dochází v rámci kaţdého z nich ke „splynutí“ periferií a území exponovaných a tím i ke 

zkreslení dosaţených výsledků. Při objektivním studiu polarizace prostoru, resp. periferií tedy 

nestaĉí zůstat pouze na úrovni okresní, je třeba sestoupit na úroveň řádovostně niţší – tj. na 

úroveň mikroregionální. 

    Výzkumy na úrovni mikroregionální umoţňují, aby v nich autoři hodnotili polarizaci 

prostoru vedle dat ekonomických („tvrdých“) i na základě dat neekonomických („měkkých“). 

Tato data (měkká) velmi ĉasto souvisejí s vnitřní aktivizací subjektů v území a mohou i 

ĉásteĉně pomoci překonat problém nedostateĉné datové základny, se kterým se na úrovni 

mikroregionální ĉasto potýkáme. Také vnímání perifernosti na základě „pocitů“ místních 

obyvatel můţe být klíĉovým faktorem dalšího rozvoje území, a proto by nemělo být 

opomíjeno (Havlíĉek, Chromý 2001). 

   V této souvislosti je nutno zmínit práci Janĉáka (2001). Ten pro hodnocení perifernosti 

modelového území (resp. 4 vybraných modelových území) na úrovni mikroregionální uţil 

statistické metody kvalitativní – resp. dotazníková šetření a řízené rozhovory. Důleţitým 

prvkem zahrnutým do tohoto hodnocení bylo vnímání reality (tj. perifernosti) právě místními 

subjekty. Souĉástí výzkumu je i analýza SWOT, která poukazuje na moţnosti rozvoje 

jednotlivých periferních území, tak jak je autor vymezil.  

    Na úrovni třinácti mikroregionů Karlovarského kraje sledoval dlouhodobé i souĉasné 

tendence formování regionální organizace tohoto území Hampl (2003). Z pohledu naší práce 

jsou přínosné klasifikace/typologie mikroregionů, které na příkladu Karlovarska autor 

provedl. V první typologii Hampl rozlišil 4 vývojové typy mikroregionů, které jak dále uvádí, 

odpovídají i hlavním typům z pohledu celého Ĉeska. Jedná se o 1) růstový typ mikroregionu, 
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2) stabilizovaný typ mikroregionu, 3) novou periferii, 4) klasickou periferii. Druhá typologie, 

zaloţená na změnách dynamiky populaĉního vývoje mikroregionů Karlovarského kraje, ĉlení 

mikroregiony na 1) kvalitativně rozvojové, 2) kvantitativně rozvojové, 3) industriální 

periferní a 4) venkovské periferní. Za předpokladu, ţe výše uvedené typologie lze uplatnit i 

při výzkumu jiných oblastí Ĉeska (tedy nikoliv pouze v prostoru Karlovarska), lze 

konstatovat, ţe dle Hampla bude naše modelové území představovat periferii klasickou a 

spíše venkovskou. 

   Z novějších prací se výzkumu periferních oblastí na mikroregionální úrovni (konkrétně na 

středo-jihoĉeském pomezí) věnuje diplomová práce Kostiće (2004). Hodnocením vztahu 

perifernosti území a jeho dopravní dostupnosti se věnoval Ĉermák (2004). Nepřímo              

(v souvislosti s kulturně-geografickými aspekty) se otázkou periferních území zabývala 

Kuldová (2006). Problematiku periferií na pomezí 4 krajů (konkrétně kraje Karlovarského, 

Ústeckého, Středoĉeského a Plzeňského) řešila ve své diplomové práci Kubínová (2007).                 

    Na závěr ještě zmiňme nejnovější studii autorů Musila a Müllera (2008), zaměřenou na 

regionalizaci Ĉeska a navazující na regionalizaci provedenou Musilem v 80. letech 20. století.  

Autoři se v ní pokusili vymezit souĉasné vnitřní periferie našeho státu a jejich rozmístění 

následně porovnat s výsledky, kterých bylo dosaţeno v 80. letech. Z důvodu co největší 

srovnatelnosti dat zvolili za indikátory perifernosti indikátory víceméně obdobné těm z 80. 

let. Rovněţ vymezení periferií provedli na úrovni mikroregionální (resp. na bázi tzv. 

subregionálních jednotek). Komparací stavu z 80. let 20. století a stavu souĉasného se jim 

podařilo prokázat výraznou polohovou stabilitu vnitřních periferií Ĉeska. Co se týĉe našeho 

modelového území jako nejvíce periferní (resp. dlouhodobě periferní) se rovněţ na základě 

tohoto hodnocení (obdobně jako na základě hodnocení z 80. let) jeví jeho západní ĉást. Vedle 

regionalizace se autoři zabývají rovněţ studiem samotného procesu periferizace, pojaté jako 

prostorového projevu sociálně-ekonomické stagnace ĉi úpadku urĉitého regionu. V souvislosti 

s tím hovoří o procesech kumulativní kauzality, které jak dále uvádějí, mají povahu 

„zaĉarovaného kruhu“ (podrobněji viz Musil, Müller 2008).          

   Z výše uvedeného přehledu výzkumu periferních oblastí na území Ĉeska je patrné, ţe 

existuje celá řada rozmanitých přístupů, jak z hlediska uţitých kazatelů, tak i z hlediska 

uţitých metod. Zatímco v „minulosti“ byl výzkum prováděn převáţně na úrovni okresů a 

důraz kladen na faktory ekonomické, ve výzkumech posledních let autoři stále více 

upřednostňují řádovostní úroveň mikroregionů a faktory neekonomické povahy. Obdobně 
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budeme postupovat i v této diplomové práci. Pracujeme s  konkrétním modelovým územím, 

vymezeným administrativními hranicemi ORP (ORP Daĉice, ORP Moravské Budějovice, 

ORP Znojmo). Míru perifernosti, resp. jádrovosti budeme sledovat na úrovni mikroregionální. 

Z hlediska metodického se pokusíme o kombinaci kvantitativních a kvalitativních přístupů 

hodnocení. 
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3. SEZNÁMENÍ S MODELOVÝM ÚZEMÍM - ORP DAČICE, ORP     

    MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, ORP ZNOJMO 

3.1.VYMEZENÍ MODELOVÉHO ÚZEMÍ A JEHO STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA 

   Modelové území, kterým se v diplomové práci zabýváme, se rozkládá převáţně na 

jihozápadní Moravě, pouze svým západním okrajem mírně zasahuje do jiţních Ĉech. 

Zájmové území je vymezeno administrativními hranicemi obvodů obcí s rozšířenou 

působností (ORP). Jedná se o ORP Daĉice, ORP Moravské Budějovice a ORP Znojmo. 

Administrativně není toto území jednotné, neboť leţí na pomezí tří krajů (Jihoĉeského, 

Vysoĉiny, Jihomoravského) a souĉasně i na pomezí tří okresů (okres Jindřichův Hradec, okres 

Třebíĉ, okres Znojmo). V důsledku toho je jeho souĉasná správa roztříštěna mezi úřady 

v Ĉeských Budějovicích, resp. Jindřichově Hradci, v Jihlavě, resp. Třebíĉi a v Brně, resp. 

Znojmě. Výše uvedené administrativní rozdělení lze povaţovat za jeden z moţných faktorů 

přispívajících k zaostalosti (perifernosti) tohoto území. 

   Geograficky je území situováno na jiţní-jihovýchodní okraj Ĉeska. Svým nejjiţnějším 

okrajem sahá aţ ke státní hranici s Rakouskem (viz obrázek ĉ. 6). V rámci Ĉeska tak můţe být 

pro svoji příhraniĉní polohu povaţováno za oblast periferní (ve smyslu geometrické periferie). 

Také z hlediska blízkosti (resp. vzdálenosti) k hlavnímu městu Praze se tato poloha jeví jako 

méně výhodná. 

Obrázek ĉ. 6 – Modelové území na mapě Ĉeska 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                                                                                                                           

Zdroj: podkladová mapa – www.czso.cz  + úprava autorkou                        

http://www.czso.cz/
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   Celé území se rozkládá v prostoru dvou geomorfologických oblastí. Západní polovina a 

převáţná ĉást poloviny východní jsou souĉástí rozsáhlé jednotky - Ĉeskomoravské vrchoviny 

(ORP Daĉice, ORP Moravské Budějovice, západní ĉást ORP Znojmo). Území zde má ráz 

pahorkatiny. Okraj východní poloviny náleţí Karpatskému masívu a je rovinatější. Krajinu 

charakterizuje reliéf mírně zvlněný, s převaţující malou výškovou ĉlenitostí a sklonitostí. 

Výraznými krajinnými prvky jsou široce rozevřená údolí řek a malé pahorky. Nejvyšším 

bodem oblasti, která je předmětem našeho zájmu, je vrch Mařenka (711 m n.m., ORP 

Moravské Budějovice), nejníţe poloţeným místem je soutok řek Dyje a Jevišovky (175 m 

n.m., ORP Znojmo). Z geologického hlediska je území poměrně jednotvárné. Převaţují zde 

ţuly a granodiority Ĉeskomoravské vrchoviny, jihovýchodní okraj je budován písky a jíly 

Karpatské soustavy. Klimatické poměry v území lze hodnotit jako příznivé. Průměrné roĉní 

teploty se zde pohybují mezi 7–8 °C (na západě), resp. 8–9 °C (na východě). Průměrný roĉní 

úhrn sráţek ĉinní 710 mm, pouze v západní polovině je niţší v důsledku sráţkového stínu 

Ĉeskomoravské vrchoviny. Územím protékají některé z významnějších moravských řek 

(Moravská Dyje, Jevišovka, Dyje), které v relativně málo ĉlenitém terénu vytvořily místy 

kaňonovitá údolí (především v oblasti NP Podyjí v ORP Znojmo). V průběhu 20. století bylo 

na řekách vybudováno několik přehradních nádrţí (nejvýznamnější z nich Vranovská 

přehradní nádrţ na Dyji), které plní vedle funkce vodohospodářské také funkci rekreaĉní, 

energetickou a retenĉní. Většinu území pokrývají hnědé půdy, dnes vesměs zkulturněné a 

zemědělsky obhospodařované (Nekuda 1997, Nekuda 2005, Samek 1980). Pestrost a 

zachovalost přírodních typů na rozhraní dvou geomorfologických jednotek vedla k vyhlášení 

jejich ochrany. Na našem území leţí Národní park Podyjí – jeden ze ĉtyř národních parků 

Ĉeska. Několika lokalitami jsou zastoupena také maloplošná chráněná území (vesměs 

v kategoriích přírodní rezervace a přírodní památka).     

   Modelové území, tak jak je vymezeno, zaujímá rozlohu 2 132 km
2 

a poĉet obyvatel v něm 

ţijících se dnes pohybuje kolem 136 tisíc (www.czso.cz). Ještě před 2. světovou válkou zde 

však ţilo mnohem více obyvatel (Nekuda 2005, Nekuda 2005, Samek 1980). K výrazným 

změnám poĉtu obyvatel došlo v důsledku záboru velkých ĉástí území (tehdejších politických 

okresů Znojmo, Moravské Budějovice, Daĉice) Němci v roce 1938 a následně pak jejich 

odsunem po 2. světové válce (územím procházela hranice protektorátu, resp. ĉesko–německá 

etnická hranice, viz. Kuldová 2006). Přestoţe později proběhlo ve  vylidněném pohraniĉí 

dosídlování, k dosaţení předváleĉného stavu obyvatelstva jiţ nikdy nedošlo. V 70. letech 19. 

století poĉet obyvatel v našem území mírně vzrostl (důsledek propopulaĉních opatření státu), 

http://www.czso.cz/
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v následujících letech buď stagnoval (ORP Znojmo) nebo mírně klesal (ORP Moravské 

Budějovice, ORP Daĉice). V posledních pěti letech zaznamenává celkový přírůstek obyvatel 

pouze ORP Znojmo. Ke zvýšení poĉtu obyvatel zde přispívají téměř rovným dílem migrace i 

přirozený přírůstek. V ORP Moravské Budějovice stav obyvatel dlouhodobě stagnuje, 

záporný přirozený přírůstek je zde vyrovnávám kladným migraĉním saldem. V obvodu ORP 

Daĉice dochází k celkovému úbytku obyvatel, kladný přirozený přírůstek je výrazně 

převyšováno záporným migraĉním saldem (ĈSÚ 2007, www.czso.cz). Tento stav zde patrně 

souvisí s nedostatkem pracovních příleţitostí (zejména pro absolventy vysokých škol) a 

s nízkou úrovní výdělků, která je typická pro celé modelové území.  

   Průměrná hodnota hustoty zalidnění vztaţená k celému modelovému území (k roku 2006) 

ĉinní pouze 63 obyvatel/km
2 

 a uvnitř území je poměrně diferencovaná (viz tab. ĉ. 1).  

Nebudeme-li navíc při jejím výpoĉtu uvaţovat hlavní centra osídlení – sídla ORP, klesne její 

hodnota na pouhých 40 obyvatel/km
2
. Vzhledem k hodnotě tohoto ukazatele pro Ĉesko (131 

obyvatel/km
2 

k roku 2006) lze na naše území nahlíţet jako na území velmi řídce zalidněné. 

Také podíl městského obyvatelstva, který zde dosahuje 56,2 % (k roku 2006) je ve vztahu 

k urbanizaci Ĉeska (70,5 % k roku 2006) podprůměrný (www.czso.cz). Avšak protoţe se naše 

území nachází na styku tří (dlouhodobě) spíše venkovských (zemědělských) krajů, je to 

celkem vysvětlitelné. 

    

Tabulka ĉ. 1 – Základní charakteristiky modelového území (k roku 2006) 

Zdroj: ĈSÚ 2006 

Poznámka: * údaj nezahrnuje vojenské újezdy 

ORP/území Rozloha 

(km
2
) 

Poĉet 

obyvatel 

 

Poĉet 

obyvatel 

sídla 

ORP 

Hustota 

zalidnění  

(obyv./km
2
) 

Poĉet  

obcí  

Poĉet 

POÚ 

   

Dačice 472 20 278 7 886 43 23 2    

Moravské 

Budějovice 

414 25 308 7 934 61 47 2    

Znojmo 1 230 90 069 35 032 73 111 3    

Modelové 

území 

celkem 

2 116 135 655 50 852 64 181 7    

Česko 78 864 10 224192 - 130 6 258 389*    

http://www.czso.cz/
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   Charakter sídel v území odráţí historii jeho osídlování. Ĉlenitý reliéf Ĉeskomoravské 

vrchoviny podnítil vznik řady malých obcí, vzdálených zpravidla jen pár kilometrů. Pouze na 

východním okraji území s vyrovnanějším povrchem, bohatšími půdami a příznivějšími 

klimatickými podmínkami vznikala sídla větší a více od sebe vzdálená. Takto vzniklá sídelní 

struktura se do souĉasnosti v podstatě nezměnila. Z hlediska populaĉní velikosti převaţují   

(ze 72 % za celé území k roku 2007) obce ĉítající 200-500 obyvatel. Necelých 25 % obcí 

spadá do intervalu s 500-1 500 obyvateli. Nad 1 500 obyvatel mají pouze obce s POÚ 

(kterých je v modelovém území 4, resp. 7) a sídla ORP (www.czso.cz).  

   Z pohledu ekonomické struktury, která vychází z dlouholetého vývoje, přírodních podmínek 

a polohy, je sledované území regionem s hluboce zakořeněnou zemědělskou tradicí (Nekuda 

1997). Svědĉí o tom vysoké procento zornění zdejší půdy a znaĉný podíl ekonomicky 

aktivních obyvatel v priméru (12,2 % k roku 2006), který je oproti celorepublikovému 

průměru vyšší více neţ 2,5 krát (www.czso.cz). Vedle zemědělství patří k tradiĉním odvětvím 

také lesnictví (především v ORP Daĉice). Dlouhou dobu měl region charakter spíše 

zemědělský. Industrializace jej zasáhla na rozdíl od jiných regionů Ĉeska mnohem později. 

Teprve od 2. pol. 19. století zde zaĉaly vznikat větší průmyslové podniky, vyuţívající jednak 

přírodní suroviny, které se zde nacházejí, jednak bohatství dřeva z místních lesů (Nekuda 

1997, Nekuda 2005, Samek 1980). Souĉasná průmyslová základna je soustředěna především 

do hlavních sídel – center ORP (omezeně pak i POÚ) a je reprezentována převáţně odvětvími 

navazujícími na místní zemědělskou produkci a místní zdroje. Významnou pozici má 

potravinářský a dřevozpracující průmysl. Urĉitou důleţitost má také strojírenství. 

V porovnání s ostatními regiony Ĉeska se naše území vyznaĉuje obory také speciální 

produkce – ovocnářstvím a vinařstvím (zejména v ORP Znojmo). Po roce 1989 se díky 

otevřeným hranicím zaĉaly v území výrazněji rozvíjet sluţby – do té doby téměř periferní 

odvětví národního hospodářství (obchod, stravování, ubytování). Jejich rozvoj však ĉasto 

naráţí na nedostateĉnou infrastrukturu. Obdobná situace panuje také v oblasti cestovního 

ruchu. Přestoţe má modelové území díky svým unikátním přírodním, kulturním i historickým 

přednostem výborné předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu, není tento potenciál dosud 

dostateĉně rozvinut. Brání tomu zaostalá ĉi neexistující infrastruktura cestovního ruchu a také 

špatný technický stav mnohých památek. Tyto problémy nejsou typické pouze pro naše 

území, potýká se s nimi většina Ĉeska. Silniĉní a ţelezniĉní síť byla na území budována 

převáţně na přelomu 19. a 20. století. Dálnice ani rychlostní silnice modelovým územím v 

souĉasnosti neprocházejí. Směrem od jihovýchodu k severozápadu jej však protíná důleţitá 

http://www.czso.cz/
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dopravní osa – silnice I. třídy (E 38) vedoucí z Vídně, přes Znojmo, Moravské Budějovice a 

směřující dále na Prahu – rovněţ oznaĉovaná jako „císařská cesta“.   Název této cesty je 

podmíněn historicky. Jedná se totiţ o bývalou císařskou silnici, která v dřívějších dobách      

(v 19. století) představovala hlavní spojnici Praha – Vídeň, a která díky své lokalizaci, 

umoţnila rozvoj východní poloviny modelového území (konkrétně oblasti Znojemska a 

Moravskobudějovicka) a v západní polovině modelového území zapříĉinila stagnaci (oblast 

Slavonicka). Na severu vstupuje na naše území druhý významný dopravní tah – silnice I. třídy 

(E 23) směřující z Jindřichova Hradce k Brnu a umoţňující přístup na dopravní tah Praha – 

Vídeň, resp. dálnici D1, která naše území zcela míjí. Odlehlejší ĉásti území jsou propojeny 

silnicemi II. a II. třídy. Jejich technický stav není zcela vyhovující, vyţadují celkovou 

rekonstrukci (www.rsd.cz). Středem území prochází v severojiţním směru (Jihlava – 

Moravské Budějovice – Znojmo) ţelezniĉní trať regionálního významu a trať lokálního 

významu (Moravské Budějovice-Jemnice). Zvláštnost představuje ţelezniĉní trať Znojmo – 

Retz (ve východní polovině modelového území). Západní polovinou území prochází 

severojiţním směrem regionální trať (Kostelec u Jihlavy – Telĉ – Daĉice – Slavonice), jejíţ 

význam je z pohledu regionální dopravy v souĉasnosti minimální. Avšak po jejím 

plánovaném prodlouţení směrem na jih do Dolního Rakouska, by se mohla stát důleţitou 

tepnou osobní i nákladní dopravy a tak posílit (zprostředkovaně) zaměstnanost i podnikání 

v regionu (www.mdacice.cz, www.cd.cz). Obsluţnost obcí veřejnou dopravou je 

nedostaĉující, během několika posledních let se v souvislosti s obecným trendem v celém 

Ĉesku ĉetnost spojů sníţila. Naopak vybavenost obcí technickou infrastrukturou (kanalizace, 

plynofikace, napojení na vodovod) se neustále zlepšuje, mimo jiné i zásluhou EU, resp. 

přeshraniĉní spolupráce (www.czso.cz).      

 

3.2. ZMĚNY ÚZEMNĚSPRÁVNÍ USPOŘÁDÁNÍ MODELOVÉHO ÚZEMÍ 

   Od poloviny 17. století aţ do roku 1848 neproběhly ve sledované oblasti výraznější 

územněsprávní změny. Modelové území bylo souĉástí Moravy. V rámci ní se pak ĉlenilo 

mezi různé kraje. Tehdejší panství Znojemské patřilo do Znojemského kraje. Panství 

Moravskobudějovické a Daĉické náleţela kraji Jihlavskému (http://www.hiu.cas.cz, Jeleĉek 

2000). 

http://www.rsd.cz/
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   Od roku 1848 aţ dosud proběhlo ve sledovaném území mnoho změn jeho administrativně 

správního ĉlenění. Ĉetné územněsprávní reformy způsobily, ţe se na relativně malém území 

(2,7 % rozlohy Ĉeska) několikrát změnily hranice krajů a okresů.  

   V roce 1850 vznikly namísto původních panství jako základní jednotky státní správy tzv. 

politické okresy, vyššími jednotkami byly kraje, nejvyššími země. Základním ĉlánkem 

samosprávy se staly obce. Jednotlivé obce byly seskupeny do berních okresů a tyto okresy se 

staly nejniţším prvoinstanĉním ĉlánkem tzv. soudních okresů. Systém politických a soudních 

okresů fungoval aţ do roku 1949 (Jeleĉek 2000). Soudní okres Moravské Budějovice se stal 

souĉástí politického okresu Znojmo. Tento okres patřil svou rozlohou v té době k největším 

okresům na Moravě. Jak Moravskobudějovicko, tak i Znojemsko pak náleţely kraji 

Brněnskému (Nekuda 1997, Samek 1980). Také nově vzniklý politický okres Daĉice zůstal na 

Moravě. Jeho poĉáteĉním územím byla bývalá panství v dřívějším kraji Jihlavském a 

Znojemském, mezi nimi i panství Jemnické, resp. soudní okres Jemnice – dnes jiţní ĉást tzv. 

„malého okresu“ Moravské Budějovice (Nekuda 2005). 

   Od roku 1862 byly kraje postupně zrušeny a později obnoveny aţ komunistickou 

územněsprávní reformou v roce 1949. V této době vrostl vliv zemských místodrţitelů (Jeleĉek 

2000). V souvislosti se vznikem okresního hejtmanství v Moravských Budějovicích (r. 1896) 

proběhla v modelovém území ke konci 19. st. další administrativní změna. Převáţně ĉeský 

soudní okres Moravské Budějovice byl vyňat z národnostně německého okresu znojemského. 

Takto vytvořený nový politický okres se pak sestával z ĉeského soudního okresu Moravské 

Budějovice a z národnostně smíšeného soudního okresu Jemnice, který byl téhoţ roku vyjmut 

z politického okresu Daĉice (Nekuda1997). 

   Po roce 1918 se základními jednotkami územněsprávního ĉlenění našeho státu staly opět 

země. Politické okresy Znojmo, Moravské Budějovice i Daĉice náleţely k  zemi Moravské, 

resp. od roku 1927 k zemi Moravskoslezské (Jeleĉek 2000).  

   Významnější změny nastaly v souvislosti s rokem 1949. Země byly zrušeny a nahrazeny 

obnovenými kraji. Byly vytvořeny i nové okresy, které však do jisté míry respektovaly 

hranice okresů soudních. Okres Znojmo náleţel i nadále ke kraji Brněnskému, okres 

Moravské Budějovice byl přiĉleněn pod správu nově vzniklého kraje Jihlavského. Také 

Daĉicko (resp. okres Daĉice) připadlo k tomuto kraji a správně tak zůstalo ještě několik let za 

hranicí přírodní a zemskou, tj. na Moravě. Jemnicko bylo přiĉleněno opět k Daĉicku (Jeleĉek 

2001, Nekuda 2005). 
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   Další reformu přinesl rok 1960. V Ĉesku bylo vytvořeno 8 krajů (namísto původních 13) a 

75 okresů (namísto původních 187). Znojemsko (resp. okres Znojmo) v této době zaĉalo 

nabývat své nynější podoby a patřilo k tzv. Jihomoravskému kraji (Samek 1980). Do té doby 

„moravské“ Daĉicko (resp. okres Daĉice) připadlo na základě nového územněsprávního 

uspořádání k okresu Jindřichův Hradec a stalo se tak jihoĉeským (Jeleĉek 2001). 

Nerespektování historické zemské hranice, které tuto reformu charakterizovalo, se výrazně 

projevilo v prostoru Ĉeskomoravské vrchoviny – na Jihlavsku (Jeleĉek 2000). Původní okres 

Moravské Budějovice zde zanikl. Převáţná ĉást jeho obcí byla připojena k nově vzniklému 

okresu Třebíĉ, jako souĉást kraje Brněnského. Několik obcí na JV a JZ připadlo k okresu 

Znojmo a západní okraj moravskobudějovického okresu byl přiĉleněn k jihoĉeskému okresu 

Jindřichův Hradec. Toto rozparcelování mělo za následek, ţe se mnohé obce, nacházející se 

na jiţním okraji nově vzniklého okresu Třebíĉ (především oblast dnešního Jemnicka), dostaly 

do role těţko dostupně periferie nejen z jihomoravského krajského centra, ale i z města 

okresního (Nekuda 1997).  

   Aţ do roku 2000 vedla krajská hranice pouze mezi krajem Jihoĉeským a Jihomoravským. 

V letech 2000-2001 se uskuteĉnila nová územněsprávní reforma, v rámci níţ byla vymezena 

nově hranice kraje Vysoĉina (www.statnisprava.cz).    

   Nejnovější územněsprávní reforma proběhla v roce 2003. Okresy zůstaly nezměněny. Nově 

byly vytvořeny tzv. „malé okresy“ (ORP - obvody obcí s rozšířenou působností) a vymezeny 

tzv. obvody obce s pověřeným obecním úřadem (POÚ). Podle tohoto uspořádání leţí 

modelové území na styku tří krajů – kraje Jihoĉeského, Vysoĉiny a Jihomoravského, a styku 

tří okresů – okresu Jindřichův Hradec, Třebíĉ a Znojmo. Na niţší řádovostní úrovni je pak 

naše území vymezeno administrativními hranicemi tří obvodů obcí s rozšířenou působností – 

ORP Daĉice, ORP Moravské Budějovice, ORP Znojmo, celkem se sedmi POÚ (viz tabulka   

ĉ. 2). (www.statnisprava.cz). 
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Tabulka ĉ. 2 – Ĉásti modelového území a jeho příslušnost k administrativním jednotkám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Zdroj: www.statnisprava.cz 

 

3.3. POZICE MODELOVÉHO ÚZEMÍ V ROZVOJOVÝCH DOKUMENTECH  

   Tato podkapitola je věnována analýze rozvojových dokumentů, které slouţí jako podklad 

pro hospodářský, sociální a kulturní rozvoj území. Zajímá nás, jaké má naše modelové 

území/jeho jednotlivé ĉásti postavení z pohledu státu (národního) a z pohledu krajů 

(regionálního). Pro úĉely této práce se budeme zabývat Strategií regionálního rozvoje Ĉeska a 

programy rozvoje krajů, do kterých modelové území spadá (tj. Jihoĉeského, Jihomoravského 

a Vysoĉiny). 

Rozvojové dokumenty na úrovni Česka 

   Strategie regionálního rozvoje (České republiky 2006) je základním rozvojovým 

dokumentem Ĉeska na úrovni státu. Tento střednědobý dokument přináší ucelenou informaci 

o politice regionálního rozvoje. Hodnotí území Ĉeska na úrovni krajů/okresů, která je pro 

naše potřeby relevantní. Obsahuje analýzu stavu regionálního rozvoje, charakteristiku silných 

a slabých stránek v rozvoji regionů a strategické cíle regionálního rozvoje Ĉeska. Souĉástí 

strategie je i vymezení regionů, jejichţ rozvoj je třeba z úrovně státu podporovat. Strategie 

regionálního rozvoje vychází primárně ze Strategie hospodářského růstu ĈR a Strategie 

udrţitelného rozvoje ĈR a svým pojetím respektuje cíle regionální politiky EU (Strategie 

regionálního rozvoje Ĉeské republiky 2006). Pro úĉely této práce není třeba provádět analýzu 

celého dokumentu/strategie. Zaměříme se především na ty ĉásti dokumentu, které hodnotí 

rozdíly v regionální struktuře (tj. navrhují typologii regionů), a které vymezují regiony se 

soustředěnou podporou státu. 

ORP POÚ okres kraj 

Dačice 
Daĉice 

Slavonice 

Jindřichův 

Hradec 

Jihoĉeský 

Moravské 

Budějovice 

Jemnice 

Moravské Budějovice 

Třebíĉ Vysoĉina 

Znojmo 
Hrušovany nad 

Jevišovkou 

Vranov nad Dyjí 

Znojmo 

Znojmo Jihomoravský 
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     Typologie v regionální struktuře je ve Strategii regionálního rozvoje provedena na úrovni 

krajů a uţívá těchto hodnotících hledisek: hospodářská výkonnost regionů, dlouhodobý 

socioekonomický vývoj a míra koncentrace aktivit, geografická poloha. Výsledkem tohoto 

hodnocení je rozdělení krajů Ĉeska do tří skupin – na regiony rozvíjející se, regiony 

s průměrnou nebo niţší dynamikou vývoje a regiony zaostávající nebo jinak problémové. 

Naše modelové území náleţí krajům Jihomoravskému, Jihoĉeskému a Vysoĉině. Kraj 

Jihomoravský je zde hodnocen jako region rozvíjející se. Důvodem jeho zařazení právě do 

této skupiny je dominantní postavení brněnské aglomerace. Zároveň však tento kraj vykazuje 

urĉité slabiny – především ve svých jiţních a jihovýchodních oblastech. Kraj Vysoĉina a kraj 

Jihoĉeský jsou shodně zařazeny mezi regiony s průměrnou nebo niţší dynamikou rozvoje. 

Kraje vykazují na jedné straně velmi dobré výsledky urĉitých ukazatelů (např.: ĉistota 

ovzduší), zároveň však na druhé straně v mnoha dalších ukazatelích nedosahují průměru 

Ĉeska (např.: průměrné mzdy). Spoleĉným problémem obou dvou krajů je existence a špatná 

dostupnost odlehlých (periferních) venkovských území. Vysoĉina se navíc potýká s méně 

příznivými přírodními podmínkami a převahou oblastí bez výrazné průmyslové tradice 

(Strategie regionálního rozvoje Ĉeské republiky 2006).      

   Ve Strategii regionálního rozvoje jsou dále vymezeny rozvojové oblasti (tzv. póly rozvoje, 

celkem 12) a rozvojové osy mezinárodního a republikového významu (celkem 11). Modelové 

území protínají na východě dvě rozvojové osy regionálního významu (viz obrázek ĉ. 7). Jedná 

se o rychlostní komunikaci I/53 - spojnici Brna a Znojma, a rychlostní komunikaci I/38 

spojující Vídeň a Znojmo a umoţňující dále napojení na dálnici D1. Obě komunikace zde jsou 

povaţovány za významné prvky území působící jako kanály, kterými se šíří socioekonomický 

růst z pólů rozvoje do okolí. Zbytek modelového území leţící mimo tyto rozvojové osy 

představuje hospodářsky dlouhodobě slabou oblast (Strategie regionálního rozvoje Ĉeské 

republiky 2006). 
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Obrázek ĉ. 7 - Rozvojové osy Ĉeska (k roku 2006) s naznaĉenou polohou modelového území 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Strategie regionálního rozvoje Ĉeské republiky (2006) + úpravy autorkou 

 

    

   Souĉástí strategie je také vymezení regionů se soustředěnou podporou státu. Na tyto regiony 

se vztahuje zvláštní financování ze státního rozpoĉtu pro období let 2007–2013. Jejich 

vymezení je provedeno na úrovni okresů na základě průběţné analýzy hospodářského a 

sociálního rozvoje státu a „je třeba je s ohledem na vyváţený rozvoj státu a vyrovnávání 

rozdílů mezi úrovněmi jeho jednotlivých územních celků podporovat“ (Strategie regionálního 

rozvoje 2006, s. 93). Jedná se o regiony strukturálně postiţené, regiony hospodářsky slabé a 

regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností. Naše modelové území je souĉástí tří okresů 

– okresu Znojmo, okresu Třebíĉ a okresu Jindřichův Hradec. Okres Znojmo i okres Třebíĉ 

jsou zde hodnoceny jako regiony hospodářsky slabé (viz obrázek ĉ. 8). Charakterizuje je 

nízká ekonomická výkonnost spojená s nízkými mzdami, slabá ekonomická aktivita, vysoká 

nezaměstnanost, nepříznivá geografická poloha a nerozvinutá technická infrastruktura. Zbylá 

ĉást modelového území (okresu Jindřichův Hradec) pod uvedenou podporu nespadá (Strategie 

regionálního rozvoje 2006). 
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 Obrázek ĉ. 8 – Regiony se soustředěnou podporou státu s naznaĉenou polohou modelového území 

 

Zdroj: Strategie regionálního rozvoje Ĉeské republiky (2006) + úpravy autorkou 

  

 

Rozvojové dokumenty krajů 

   Program rozvoje kraje je základním rozvojovým dokumentem na úrovni krajů. Tento 

střednědobý dokument je vytvářen za úĉelem koordinace územního rozvoje na úrovni kraje 

s důrazem na sociální a ekonomickou sféru. Konkretizuje strategické cíle a směry ţádoucího 

rozvoje. V návaznosti na ně jsou dále stanovena jednotlivá opatření, na základě kterých by 

měly být v daném ĉasovém období implementovány konkrétní projekty. Souĉástí Programu 

rozvoje kraje je i vymezení center a problémových/periferních území, kde se pak prioritně 

jednotlivá opatření uplatňují (www.risy.cz). Touto ĉástí dokumentu obsahující regionalizaci 

území se budeme zabývat nyní podrobněji. Cílem je zjistit, jaké postavení má modelové 

území v rámci jednotlivých krajů, zda je vnímáno jako centrum nebo naopak jako území 

problémové/periferní.  

   V Programu rozvoje Jihomoravského kraje je problematice perifernosti věnována velká 

pozornost. Problémová a potenciálně rozvojová území jsou zde definována jako území 

s nevýhodnou geografickou polohou, řídce zalidněná, s převaţující zemědělskou funkcí, 

slabší nabídkou socioekonomických aktivit, nepříznivou vzdělanostní strukturou a 

minimálními příleţitostmi pro podnikání. K jejich vymezení jsou zde uţity dvě odlišné 

metody: 1) analýza dopravní dostupnosti, 2) analýza komplexu 7 vybraných 

http://www.risy.cz/
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socioekonomických proměnných, bez ohledu na dopravní dostupnost. Z výsledků první 

analýzy vyplývá, ţe periferní oblasti se nacházejí především na jihozápadě a severu kraje. 

Výsledky druhé analýzy ukazují, ţe problémová území, ve kterých se kumulují negativní 

aspekty socioekonomického vývoje, jsou soustředěna zejména při administrativní hranici 

kraje, nejvíce v okrese Znojmo. Vymezení periferních/problémových území bylo v případě 

obou dvou analýz provedeno na úrovni okresů.  

   Pro území kraje a potřeby specifikace vnitrokrajské regionální politiky jsou v Programu 

rozvoje Jihomoravského kraje dále vymezeny problémové mikroregiony. Problémové 

mikroregiony jsou vymezeny v hranicích obvodů pověřených obecních úřadů (OPÚ). 

Hodnotícím kritériem byla míra nezaměstnanosti a celkový poĉet obyvatel OPÚ. Na základě 

tohoto hodnocení se jako problémové/periferní jeví mikroregiony okresů při administrativní 

hranici na jihozápadě a severu kraje. 

  Vzhledem k tomu, ţe v Jihomoravském kraji zaujímají významné postavení venkovské 

oblasti (dle definice Národního strategického plánu rozvoje venkova je 88% obcí kraje 

povaţováno za venkovské), je souĉástí rozvojového dokumentu kraje také jejich hodnocení, 

zaloţené na souhrnném posouzení vybraných kvantitativních ukazatelů. Výsledkem je 

identifikace oblastí/obcí, kam je nutno soustředit podporu s ohledem na vyváţený rozvoj 

kraje. Jako hlavní odvětvové problémové okruhy, které je třeba v těchto oblastech podporovat 

jsou zde uvedeny ekonomika a lidské zdroje. Nejvíce těchto oblastí/obcí se nachází na okraji 

Ĉeskomoravské vrchoviny (tedy na JZ kraje), tj. především v okrese Znojmo. Dále se tyto 

obce vyskytují také na Drahanské vrchovině (Aktualizace programu rozvoje Jihomoravského 

kraje 2003).   

 Z modelového území nás v rámci Jihomoravského kraje zajímá ORP Znojmo, které je 

tvořeno POÚ Hrušovany nad Jevišovkou, POÚ Vranov nad Dyjí a POÚ Znojmo. POÚ 

Hrušovany nad Jevišovkou byl vyhodnocen jako území středně problémové - ekonomicky 

průměrné. POÚ Znojmo je jako celek oznaĉen za území středně problémové, avšak obce 

leţící v severní polovině vzešly z jednotlivých hodnocení jako silně problémové – 

ekonomicky podprůměrné, obce v jiţní polovině jako méně problémové – ekonomicky 

průměrné. POÚ Vranov nad Dyjí je hodnoceno jako silně problémové – ekonomicky 

podprůměrné, s velkou nezaměstnaností a silným podílem priméru. Za významný předpoklad 

pro další ekonomický rozvoj je v případě všech tří POÚ povaţován poměrně vysoký potenciál 

cestovního ruchu.   
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    Program rozvoje kraje Vysoĉina se vymezením problémových území zabývá pouze 

okrajově. Regionalizace území kraje (tj. vymezení center a problémových/periferních 

regionů) je zde provedena na úrovni okresů na základě hodnocení pouze jediného ukazatele – 

exponovanosti. Za zdroj exponovanosti jsou zde povaţovány významné komunikace 

(zejména dálnice D1 a silnice E 59 spojující krajské město Jihlavu s rakouskou Vídní) a 

významná centra uvnitř území – především krajské město a města okresní. Na základě tohoto 

hodnocení se jako problémové jeví více regionů. Těmto regionům je třeba věnovat 

specifickou podporu.  Konkrétní rozvojové aktivity, k jejichţ realizaci lze vyuţívat ĉást 

finanĉních prostředků z fondu Vysoĉiny (formou grantu), zde však uvedeny nejsou. V rámci 

kraje Vysoĉina nás z modelového území zajímá ORP Moravské Budějovice, sloţené z  POÚ 

Moravské Budějovice a POÚ Jemnice. Oba dva POÚ jsou Programem rozvoje shodně 

nepřímo oznaĉeny za méně exponované a tedy i problémové (Aktualizace programu rozvoje 

kraje Vysoĉina 2005). 

   Poslední ĉástí našeho modelového území je ORP Daĉicko, tvořené POÚ Daĉice, POÚ 

Slavonice a spadající do kraje Jihoĉeského. Na základě analýzy 6 socioekonomických 

ukazatelů (hustota zalidnění, hustota dopravních sítí, míra nezaměstnanosti, průměrná hrubá 

měsíĉní mzda v Kĉ přepoĉtená na osoby plně zaměstnané, podíl zaměstnanosti v zemědělství, 

lesnictví a rybolovu na celkové zaměstnanosti, přírůstek stěhováním na 1 000 obyvatel – roĉní 

průměr) je v Programu rozvoje Jihoĉeského kraje tento region (a tedy i jeho jednotlivé ĉásti – 

POÚ Daĉice, POÚ Slavonice) jednoznaĉně definován jako region hospodářsky slabý, 

problémový. Za problematické jsou zde uvedeny: dlouhodobě vyšší míra nezaměstnanosti, 

malá podnikatelská aktivita, velmi nízká hustota zalidnění a nejniţší průměrné mzdy v kraji. 

Také poloha mimo hlavní dopravní tahy přispívá k jeho perifernosti (Program rozvoje 

Jihoĉeského kraje 2007). 

   

 

3.4. SHRNUTÍ  ZÁKLADNÍCH  CHARAKTERISTIK  MODELOVÉHO ÚZEMÍ 

   Modelové území, vymezené administrativními hranicemi obvodů obcí s rozšířenou 

působností, bylo dlouhou dobu souĉástí Moravy. Teprve 2. pol. 20. století přinesla výrazný 

zásah do územněsprávního uspořádání státu, resp. modelové oblasti. Nová reforma 

způsobila prolomení historické zemské hranice a předurĉila území k jeho dosavadní poloze na 

pomezí Ĉech a Moravy.  
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   Geografická poloha řadí naše území spíše k periferním ĉástem Ĉeska. Modelovým územím 

neprochází ţádná rozvojová osa republikového významu. Pouze na východě jej okrajově 

protínají dvě osy regionálního významu. Avšak jejich význam z pohledu celého sledovaného 

území je zanedbatelný. Také poloha dopravní se zde jeví jako méně výhodná. Hlavní silniĉní 

komunikaĉní osy (silnice E 38, E 23) příznivě ovlivňují dopravní dostupnost zejména u obcí 

v zázemí hlavních sídel – center ORP, jimiţ buď přímo procházejí, nebo leţí v jejich 

bezprostřední blízkosti. V odlehlejších obcích se jejich vliv patrně neprojeví (z důvodu větší 

vzdálenosti a nepropojenosti silniĉní sítě). V příznivé dopravní dostupnosti lze ovšem do 

budoucna spatřovat urĉitý potenciál. K obdobným (obecným) závěrům došel jiţ dříve např. 

Ĉermák (2004, 2005). Z pohledu rozvojových dokumentů Ĉeska je téměř celé modelové 

území vnímáno jako oblast hospodářsky slabá (kromě ORP Daĉice). Z pohledu rozvojových 

dokumentů krajů, jsou jednotlivé ĉásti území oznaĉeny shodně za problémové/periferní a je 

jim třeba věnovat specifický přístup.   

   Popisovaná oblast spadá do geomorfologického celku Ĉeskomoravské vrchoviny, svým 

východním okrajem zasahuje do celku Karpat. Charakteristickým rysem území je nízká 

hustota zalidnění a rozdrobená sídelní struktura, které souvisejí s historickým vývojem a 

charakterem zdejší krajiny. Na rozdíl od celorepublikového průměru vykazuje region mladší 

věkovou strukturu (důsledek dosídleného pohraniĉí). Naopak vzdělanostní struktura je zde 

méně příznivá. Vyznaĉuje se podprůměrným zastoupením středoškolsky a zejména 

vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. Tento stav se dále negativně projevuje na 

zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Dalším negativním rysem je podprůměrná úroveň 

mezd ve srovnání s jinými oblastmi Ĉeska. Rovněţ převaţující zemědělský (venkovský) 

charakter území, který má pozitivní vliv na zachovalost zdejší krajiny (NP, přírodně cenná 

maloplošná chráněná území) a kvalitu ovzduší, negativně ovlivňuje sféru sociální (nízké 

mzdy, nízká produktivita, odliv mladých vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, apod.).  Výše 

uvedená „negativa“ se mohou navzájem ovlivňovat (posilovat) a z hlediska vývojového 

přispívat ke stagnaci aţ úpadku regionu, tak jak o nich hovoří Musil a Müller (2008). 

Konkrétně se jedná a proces, kdy jeden faktor podmiňuje faktory další. V důsledku jejich 

dlouhodobé kumulace pak dochází ke stagnaci ĉi úpadku daného regionu. V případě našeho 

modelového území můţeme uvést např. sekvenci těchto situací: 1. Venkovský charakter 

území s významným zastoupením zemědělských aktivit → 2. Zároveň niţší vzdělanostní 

úroveň obyvatel → 3. Nízká produktivita → 4. Nízké mzdy → 5. Odliv vysokoškolsky 

vzdělaného obyvatelstva. Domníváme se, ţe pro další období má z hlediska „ekonomických 
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aktivit“ (resp. ekonomického posílení) největší význam rozvoj sluţeb a cestovního ruchu 

(orientovaných zejména na rakouské turisty). 

   Příhraniĉní poloha sledovaného území, která byla do 90. l. 20. st. spíše negativem (existence 

„ţelezné opony“), se v souĉasnosti změnila v přednost. Umoţňuje vyuţívat potenciál blízkosti 

zemí EU (resp. zemí Dolního Rakouska) a příhraniĉní spolupráci. Otázkou však zůstává, do 

jaké míry je tento potenciál vyuţit.   

   Na základě dosud uvedeného lze na naše modelové území nahlíţet jako na oblast 

problémovou/periferní. Za hlavní příĉiny tohoto stavu můţeme v souĉasnosti oznaĉit 

zejména:  

 Nevýhodnou geografickou polohu území v rámci Ĉeska (okrajovost) 

 Nevýhodnou polohu území v rámci vyšších územněsprávních celků (poloha při 

administrativních hranicích tří krajů, resp. tří okresů) 

 Roztříštěnost správy nad územím v důsledku jeho administrativní nejednotnosti 

 Nedostateĉnou dopravní obsluţnost odlehlejších obcí v území  

 Odsun německého obyvatelstva v jiţní ĉásti území a nedostateĉné dosídlení 

 Nepříznivou vzdělanostní strukturu obyvatel 

 Nízkou úroveň mezd (v porovnání s celorepublikovým průměrem), nízká produktivita 

 Převaţující zemědělský (venkovský) charakter regionu 

 Nedostateĉné vyuţití potenciálu cestovního ruchu 

 

   Oznaĉení modelového území za oblast problémovou/periferní v zásadě odpovídá i vývojové 

typologii mikroregionů dle Hampla (2003), resp. hlavní typologii regionů z pohledu 

celostátního. Zájmové území – jako příklad „klasické“ periferie – zde charakterizuje 

převaţující venkovský ráz a slabá ekonomická výkonnost (tedy v souladu s našimi závěry). 
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4. KVANTITATIVNÍ  PŘÍSTUP  K HODNOCENÍ MODELOVÉHO  

    ÚZEMÍ 

   Tato ĉást diplomové práce je věnována vlastní analýze modelového území. Klade si za cíl 

zhodnotit stav a vývoj polarizace prostoru modelového území ve vztahu k Ĉesku. Smyslem je 

rovněţ vymezit periferie v rámci modelového území, tvořeném třemi obvody ORP na pomezí 

krajů Jihoĉeského, Vysoĉina a Jihomoravského, analyzovat změny jejich rozmístění mezi 

roky 1991 a 2001, a uĉit, které obce budou následně vstupovat do kvalitativního hodnocení. 

Našim cílem je také ověření některých ze vstupních předpokladů, v nichţ se domníváme, ţe 

(1) „nejvyšší míru perifernosti budou vykazovat právě obce ležící při styku administrativních 

hranic krajů (tj. kraje Jihočeského, Jihomoravského a Vysočina)“, a také, ţe (2) v souvislosti 

s obecným trendem narůstání polarizace prostoru lze očekávat nárůst počtu obcí, 

vykazujících periferní charakter, mezi lety 1991–2001. 

 

4.1. HODNOCENÍ MODELOVÉHO ÚZEMÍ NA ZÁKLADĚ SYNTETICKÝCH   

       UKAZATELŮ  

    Kvantitativní hodnocení modelového území provedeme prvotně pomocí dvou syntetických 

ukazatelů. Jedná se o tzv. demograficko-strukturální index a tzv. index polohové 

exponovanosti. Oba tyto indexy jsme převzali z diplomové práce Kostiće (2004) a to 

z důvodu podobnosti zaměření našeho výzkumu (Kostić 2004 se obdobně jako my zabýval 

polarizací prostoru v blízkosti krajských hranic avšak na jiném modelovém území) a rovněţ i 

z důvodu moţné komparace dosaţených výsledků (podobně jako Kubínová 2007). Pro 

konstrukci uvedených indexů jsou uţita data objektivní (sekundární), získaná z dostupných 

statistických publikací (Sĉítání lidu, domů a bytů 1991, 2001), a data uveřejněná na 

internetových stránkách (www.routeplanner.cz). Pro ověření toho, zda území, oznaĉená na 

základě prvotního hodnocení jako periferní, vykazují znaky perifernosti i z jiných hledisek, 

uţijeme druhotně dalších vybraných ukazatelů. 

Demograficko-strukturální index (DSI) 

   Demograficko-strukturální index je syntetickým ukazatelem perifernosti, do jehoţ 

konstrukce vstupují hodnoty ĉtyř ukazatelů – hustota zalidnění, podíl EAO, podíl EAO 

zaměstnaných v primárním sektoru, podíl neobydlených domů. Periferní území pak dle tohoto 

indexu charakterizuje nízká hustota zalidnění, nízký podíl EAO, vysoký podíl EAO 

v primárním sektoru a vysoký podíl neobydlených domů. Demograficko-strukturální index 

http://www.routeplanner.cz/
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byl vytvořen ve dvou variantách – DSI/ĈR, DSI/MÚ. V případě DSI/ČR jsou hodnoty výše 

uvedených ukazatelů vztaţeny k hodnotám stejných ukazatelů za Ĉesko, ĉímţ je vyjádřena 

úroveň daného jevu vzhledem k celému území Ĉeska (tomu je přiřazena hodnota 100). Při 

konstrukci DSI/MÚ jsou hodnoty dílĉích ukazatelů vztaţeny k průměrné hodnotě těchto 

ukazatelů za celé modelové území. Tak lze sledovat diferenciaci jednotlivých obcí z hlediska 

míry perifernosti uvnitř modelového území (tomu je opět přiřazena hodnota 100). Výsledný 

index DSI (DSI/ĈR, resp. DSI/MÚ) získáme jako aritmetický průměr výše uvedených ĉtyř 

ukazatelů (resp. jejich indexů). Nízké hodnoty DSI (DSI/ĈR, resp. DSI/MÚ) znamenají větší 

perifernost obce (podrobněji viz Kostić 2004, Kubínová 2007). 

Index polohové exponovanosti (IPE)  

   Index polohové exponovanosti je doplňkovým syntetickým ukazatelem perifernosti 

(vzhledem k DSI), který zohledňuje faktor (geografické) polohy. Jeho výpoĉet je zaloţen na 

souĉtu dvou aspektů polohy: 1) aspekt polohy vůĉi hierarchicky vyšším centrům, 2) aspekt 

polohy vůĉi hlavním dopravním tahům. Tak lze sledovat silniĉní vzdálenost jednotlivých obcí 

do hierarchicky nadřazeného centra a silniĉní vzdálenost k hlavním dopravním tahům (těmi 

byly v našem případě zvoleny: silnice I. třídy ĉ 38, ĉ 54, ĉ. 152, ĉ 151/406). Z konstrukce IPE 

plyne i jeho interpretace – ĉím vyšší hodnota indexu, tím větší perifernost obce (podrobněji 

viz Kostić 2004, Kubínová 2007). 

 

4.1.1. Postavení modelového území v makroregionu (Česku) 

   Zhodnocení postavení modelového území v rámci Ĉeska bylo provedeno pomocí DSI/ĈR. 

Podle hodnot tohoto ukazatele bylo modelové území jako celek v roce 1991 výrazně 

polarizováno. Více neţ třetina obcí (resp. 34,5%) nedosáhla hodnoty 50 (tj. poloviĉní hodnoty 

vzhledem k Ĉesku) a pouze pětina obcí (resp. 18 %) dosáhlo hodnoty průměrné ĉi 

nadprůměrné. Téměř polovina všech obcí náleţí do intervalu středních hodnot (>50<100). 

Z obrázku ĉ. 9 je patrné, ţe obce s podprůměrnými hodnotami DSI/ĈR, tedy obce periferní, se 

nacházejí převáţně poblíţ administrativních hranic krajů. Naopak obce s průměrnými a 

nadprůměrnými hodnotami DSI/ĈR, tedy obce jádrové, jsou obcemi se sídly ORP nebo 

obcemi s polohou v jejich blízkosti.  
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Obrázek ĉ. 9 – Hodnoty DSI/ĈR v obcích modelového území v roce 1991 

 

 Zdroj: mapové podklady: ArcĈR 500,  zpracováno podle SLBD 1991 

 

Obrázek ĉ. 10 - Hodnoty DSI/ĈR v obcích modelového území v roce 2001 

 

 Zdroj: mapové podklady: ArcĈR 500,  zpracováno podle SLBD 2001 
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   Polarizace modelového území v roce 2001 je znázorněna na obrázku ĉ. 10. Z něj je patrné, 

ţe se pozice většiny obcí ve vztahu k Ĉesku zásadněji nezměnila. Podíl obcí s výrazně 

podprůměrnými hodnotami DSI/ĈR se pohybuje obdobně jako v roce 1991 kolem 35 % a 

pouze 16,5 % obcí dosáhlo hodnot průměrných a nadprůměrných. Nejvíce obcí (48,8 %) je 

zastoupeno v intervalu (<50>100). Vyšší míru jádrovosti (centrality) vykazuje východní 

polovina modelového území (ORP Znojmo), zatímco západní polovina modelového území má 

charakter spíše periferní (ORP Daĉice, převáţná ĉást ORP Moravské Budějovice). Většina 

obcí s nejniţšími hodnotami DSI/ĈR (<40,0) leţí opět v blízkosti administrativní krajské 

hranice. Podrobnější údaje o zastoupení obcí v jednotlivých intervalech DSI/ĈR pro rok 1991, 

2001 v rámci jednotlivých ORP jsou uvedeny v příloze I.  

    Porovnáním hodnot DSI/ĈR v roce 1991 s hodnotami tohoto ukazatele v roce 2001 

zjistíme, ţe se pozice modelového území jako celku ve vztahu k Ĉesku zásadně nezměnila, 

resp. mírně se zhoršila. V letech 1991–2001 došlo k nárůstu poĉtu obcí s podprůměrnými 

hodnotami DSI/ĈR (téměř o 5 %) a souĉasně poklesl poĉet obcí dosahujících průměrných 

hodnot Ĉeska (zhruba o 3,5 %). Tento stav lze dávat do souvislosti s rostoucím významem 

makroregionální polohy (Hampl a kol. 1996). Nárůst poĉtu obcí s „nepříznivými“ hodnotami 

DSI/ĈR poukazuje také na zvýšení polarizace modelového území, coţ by bylo v souladu 

s jedním ze vstupních předpokladů předpokládajících tento trend. Zhruba 75 % obcí si 

v průběhu sledovaného období svoji pozici udrţelo, resp. nevýrazně si ji zlepšilo/zhoršilo 

(jejich změna hodnot DSI/ĈR spadá do intervalu <-9,9 – 10,0>) (viz tabulka ĉ. 3). 

Nejpříznivěji (o 30 a více) stoupla hodnota DSI/ĈR v obcích se sídlem ORP, které jsou 

z makroregionálního hlediska také nejlépe poloţené. K hodnocení změn polarizace 

modelového území ve vztahu k Ĉesku se vztahuje příloha II. 

 

Tabulka ĉ. 3 – Změny hodnot DSI/ĈR v letech 1991-2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní výpoĉty podle SLBD 1991 a 2001 

Modelové 

území celkem 

Změna DSI/ĈR  

      Absolutně 

Změna DSI/ĈR    

           % 

Interval hodnot   

-70,0 – -50,0 1 0,5 

-49,9 – -30,0 4 2 

-29,9 – -10,0 22 12 

 -9,9  – 10,0 137 75 

 10,1 – 30,0 13 7,5 

 30,1 – 70,0 5 3 
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4.1.2. Vnitřní polarizace modelového území 

   Zhodnocení vnitřní polarizace modelového území bylo provedeno pomocí DSI/MÚ. Na 

základě výpoĉtu hodnot intenzity perifernosti za jednotlivé obce bylo modelové území 

rozĉleněno na oblasti jádrové a oblasti periferní.   

  Diferenciaci obcí z hlediska míry perifernosti v rámci modelového území k roku 1991 

znázorňuje příloha III. Z ní je patrné, ţe zhruba třetinu území pokrývají obce „periferní“, tj. 

obce dosahující hodnoty pouze 64,9 a méně. Tyto obce se nacházejí převáţně při okraji 

modelového území, více však v jeho západní polovině. Jejich vyšší koncentraci lze 

zaznamenat také v oblasti styku administrativních hranic krajů. Téměř 45 % obcí dosáhlo 

v tomto roce hodnot průměrných (interval 80,0–109,9) a nadprůměrných (interval (>110,0). 

Jako nejvíce jádrové se projevily obce se sídly ORP a dále pak obce soustřeďující se ve 

východní polovině modelového území (nejvíce v ORP Znojmo). Zbytek území pokrývají obce 

náleţící do intervalu niţších hodnot (interval 65,0–79,9).   

   V roce 2001 se vnitřní polarizace modelového území mírně změnila. Proti předchozímu 

sledovanému období přibylo obcí dosahujících extrémně nízkých hodnot (zhruba o 2 %). 

Zvýšil se také podíl obcí s výrazně nízkými hodnotami DSI/MÚ (64,9 a méně) a zároveň 

došlo k poklesu podílu obcí v intervalech s hodnotami průměrnými a nadprůměrnými (viz 

příloha IV). Toto zvýšení podílu periferních obcí na úkor sníţení podílu obcí jádrových 

naznaĉuje zvýšení rozdílů mezi jednotlivými obcemi a tedy i nárůst vnitřní diferenciace 

modelového území. Obce periferní se nacházejí opět při okraji modelového území, více v jeho 

západní polovině a také v prostoru styku administrativních hranic krajů. Za jádrové lze 

oznaĉit obce ve východní ĉásti území a rovněţ obce se sídly ORP (viz příloha V). 

   Změna vnitřní polarizace modelového území v letech 1991–2001 je graficky znázorněna na 

obrázku ĉ. 11. Z něj je na první pohled patrné, ţe relativně stejný podíl obcí si svou pozici v 

rámci modelového území „vylepšilo“, ale také zároveň „pohoršilo“. Při podrobnějším šetření 

však zjistíme, ţe podíl obcí s „pohoršenou“ hodnotou DSI/MÚ (18,5 %) mírně převyšuje 

podíl obcí s „vylepšenou“ hodnotou DSI/MÚ (13 %) (viz tabulka ĉ. 4). Z hlediska územního 

rozloţení si nejvíce pohoršily obce leţící poblíţ administrativní hranice kraje Jihomoravského 

a Vysoĉina, resp. Jihomoravského a Jihoĉeského, a to zejména obce spadající do správní 

působnosti ORP Znojmo. Obce přiléhajících k administrativní hranici kraje Jihoĉeského a 

Vysoĉina si z vývojového hlediska nijak výrazně nepohoršily. Naopak největší nárůst hodnot 

DSI/MÚ zaznamenaly obce ve východní polovině modelového území, především obce 

v bezprostřední blízkosti okresního města Znojma.  Jako moţné vysvětlení tohoto jevu se 
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nabízí přítomnost většího centra v území. Ostatní obce (68,5 %) si svoji pozici v rámci 

modelového území udrţely, tj. nijak zásadně si nepohoršily/nepolepšily (změna jejich hodnot 

DSI/MÚ náleţí do intervalu (-9,9 – 10,0)). Na základě výše uvedeného lze tedy konstatovat, 

ţe jedním z hlavních trendů vývoje vnitřní polarizace modelového území byl úbytek obcí 

s průměrnými a nadprůměrnými hodnotami DSI/MÚ ve prospěch nárůstu podílů obcí 

s hodnotami podprůměrnými (aţ extrémně nízkými). To poukazuje na zvýšení diferenciace 

obcí z hlediska míry perifernosti v rámci modelového území a zároveň potvrzuje jeden ze 

vstupních předpokladů, který „nárůst poĉtu obcí vykazujících periferní charakter“ 

předpokládal. Také se ukázalo, ţe obce dosahující nejniţších hodnot DSI/MÚ se případě obou 

dvou sledovaných období nacházejí po okraji modelového území, ĉetněji pak v oblasti styku 

administrativních hranic krajů. Zda je tento prostor zároveň prostorem nejperifernějším, se 

pokusíme potvrdit/vyvrátit v dalším hodnocení.                        

 

Obrázek ĉ. 11 – Změna hodnot DSI/MÚ v obcích modelového území v letech 1991-2001 

 
 
  Zdroj: mapové podklady: ArcĈR 500, zpracováno podle SLBD 2001, 1991 
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Tabulka ĉ. 4 - Změny hodnot DSI/MÚ v letech 1991-2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpoĉty podle SLBD 1991 a 2001 

 

 

4.1.3. Souvislost polohy a perifernosti obcí modelového území 

   Modelové území budeme nyní hodnotit na základě tzv. indexu polohové exponovanosti. 

Tento syntetický ukazatel doplňuje předchozí hodnocení o aspekt polohy. Zajímá nás, zda 

obce, které vzešly z předchozího hodnocení modelového území z hlediska DSI jako periferní, 

budou také nejméně exponované (tj. nejperifernější) – tedy nejvíce odlehlé od regionálních 

center osídlení a hlavních dopravních tahů.   

   Jako nejvíce exponované se v rámci tohoto hodnocení projevila regionální centra (obce se 

sídly ORP) a obce v jejich zázemí, kterými prochází významná komunikace (viz obrázek      

ĉ. 12).  Niţší míru exponovanosti vykazují obce v severní a východní polovině ORP Znojmo, 

dále pak obce na jihozápadním okraji ORP Moravské Budějovice a jihovýchodním okraji 

ORP Daĉice. Vzhledem k větší vzdálenosti od regionálního centra, popř. horší dopravní 

dostupnosti je to celkem logické. Nejméně exponované obce, a z tohoto pohledu tedy i 

nejperifernější, se nacházejí na západním okraji ORP Znojmo, v oblasti styku 

administrativních hranic krajů a hranice státní. Jedná se obce odlehlé od hlavních dopravních 

tahů a zejména extrémně vzdálené od svého regionálního centra. Tyto obce byly také na 

základě hodnot DSI oznaĉeny za obce periferní, které si z hlediska vývojového výrazněji 

pohoršily. Zároveň bylo zjištěno, ţe obce přiléhající k těmto neexponovaným obcím 

z opaĉných stran krajské hranice, dosahují příznivějších hodnot IPE (téměř poloviĉních) a 

z výsledků hodnocení území dle DSI vzešly sice jako periferní, avšak z hlediska vývojového 

si nijak výrazně nepohoršily (viz obrázek ĉ. 11). Na základě uvedeného lze tedy konstatovat, 

ţe v rámci našeho modelového území se ukázala jistá souvislost mezi obcemi polohově 

„neexponovanými“ a obcemi s vyššími hodnotami DSI, tedy periferními.   

Modelové 

území celkem 

Změna DSI/MÚ  

      Absolutně 

Změna DSI/MÚ    

           % 

Interval  hodnot   

-70,0 – -50,0 1 0,5 

-49,9 – -30,0 10 5,5 

-29,9 – -10,0 22 12,5 

 -9,9  – 10,0 125 68,5 

 10,1 – 30,0 19 10 

 30,1 – 70,0 5 3 
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Obrázek ĉ. 12 – Hodnoty IPE v obcích modelového území (k roku 2008) 

 

  Zdroj: mapové podklady: ArcĈR 500, zpracováno podle SLB 1991, 2001 

 

4.2. HODNOCENÍ MODELOVÉHO ÚZEMÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH   

      UKAZATELŮ PERIFERNOSTI 

   Pro další hodnocení modelového území jsme nejprve zvolili ukazatele vstupující do 

konstrukce DSI (tj. hustota zalidnění, podíl EAO na celkovém poĉtu obyvatel, podíl 

zaměstnaných v priméru na celkovém poĉtu EAO, podíl neobydlených domů na celkovém 

poĉtu domů) a to s cílem odhalit jejich vývojové tendence. Všechny ukazatele jsou sledovány 

na úrovni obcí. 

Hustota zalidnění (obyv./km
2
) 

   Tento ukazatel udává poměr poĉtu obyvatel obce k její celkové rozloze (v km
2
) a jeho 

pouţití se při vymezování periferních území jeví jako velice vhodné. Jasně reprezentuje 

rozdíly mezi jádrovými a periferními oblastmi (Kostić 2004, Kubínová 2007). Niţší hodnota 

tohoto ukazatele je znakem větší perifernosti obce (Marada 2001).  

   V roce 1991 ĉinila průměrná hodnota hustoty zalidnění vztaţená k celému modelovému  

území  pouze 63,5 obyv./km
2
, přiĉemţ její intervalové rozpětí se v jednotlivých obcích území 

pohybovalo od 12,1 do 450,0 obyv./km
2
. Nadprůměrné zalidnění vykazovala všechna 

administrativní centra ORP (200 a více obyv./km
2 

) a dále pak několik obcí ve východní 

polovině ORP Znojmo, leţících v bezprostřední blízkosti samotného centra. Naopak 
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podprůměrné aţ extrémně nízké hodnoty hustoty zalidnění (20 a méně obyv./km
2
) byly 

zaznamenány u obcí v západní polovině ORP Znojmo nacházejících se při státní hranici a 

v oblasti styku administrativních hranic tří krajů, rovněţ také u obcí leţících na opaĉné straně 

této hranice a náleţících do administrativního působení ORP Daĉice, resp. ORP Moravské 

Budějovice. V roce 2001 se situace v území nijak zásadně nezměnila. Hustota zalidnění 

modelového území jako celku v důsledku přírůstku obyvatel ve dvou největších městech – 

Znojmě, Moravských Budějovicích, sice mírně vzrostla (na 64,1 obyv./km
2
), avšak ve většině 

obcí (87 %) zůstala na původní hodnotě, popř. se nezměnila o více neţ 6 obyv./km
2
. 

Předpoklad, ţe jsou periferní území populaĉně ztrátová a z vývojového hlediska by v nich 

mělo dojít spíše k úbytku obyvatel (viz např. Marada 2001), tedy i k poklesu hustoty 

zalidnění, se v našem případě jednoznaĉně nepotvrdil.  

Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva (EAO) na trvale bydlícím obyvatelstvu (%) 

   Tento ukazatel odráţí ekonomický potenciál obce. Nízký podíl EAO je povaţován za nízký 

ekonomický potenciál, a tedy i znak perifernosti (Kostić 2004). Při uţití tohoto ukazatele 

vycházíme z předpokladu, ţe v periferních oblastech ţije spíše obyvatelstvo starší, 

ekonomicky jiţ neaktivní.  

   Podíl EAO se v našem modelovém území v průběhu obou dvou sledovaných ĉasových 

horizontů pohyboval v rozmezí 20,5 % – 64,2 %. V roce 1991 ĉinila průměrná hodnota tohoto 

ukazatele 51,1 %, přiĉemţ niţších hodnot dosahoval pouze ORP Moravské Budějovice 

(zhruba 46 %). V roce 2001 došlo v modelovém území k mírnému poklesu podílu EAO – 

v průměru o 1,2 %. Nejvýraznější pokles podílu EAO byl zjištěn u obcí v jiţní polovině ORP 

Moravské Budějovice (o 6 a více %). Většinou se jedná o obce přiléhající ke krajské hranici. 

V případě dalších obcí, u kterých oĉekáváme vyšší míru perifernosti (tj. obcí přiléhajících ke 

krajské hranici z opaĉných stran a náleţejících do ORP Znojmo, resp. ORP Daĉice), podíl 

EAO naopak mírně vzrostl (zhruba o 2– 4 %). V ostatních obcích území se hodnota tohoto 

ukazatele změnila (v záporném smyslu) nevýrazně. 

Podíl EAO zaměstnaných v primárním sektoru hospodářství na celkovém počtu EAO (%) 

  Tento ukazatel je indikátorem závislosti na primárních zdrojích, která je mnohými autory 

povaţována právě za jednu z významných charakteristik periferních oblastí (Kostić 2004). Na 

základě jeho hodnot lze také usuzovat na rozvinutost/nerozvinutost ekonomické struktury 



58 

 

v dané obci (Vanduchová 2001). Vysoký podíl EAO zaměstnaných v primárním sektoru 

hospodářství je v tomto případě znakem perifernosti obce.  

   V roce 1991 se podíl EAO v priméru v jednotlivých obcích pohyboval v rozmezí 5,0 % – 

73,1 %, přiĉemţ jeho průměrná hodnota za modelové území jako celek ĉinila 42,4 %. 

Porovnáme-li tuto hodnotu s průměrnou hodnotou Ĉeska (11,5 % v roce 1991), zjistíme, ţe 

v našem modelovém území je více neţ 3,5x vyšší. Vzhledem k poloze území na okrajích spíše 

venkovských krajů je to však logické. Niţší podíl EAO v priméru vykazovaly v tomto roce 

administrativní centra ORP (pod 15 %), naopak vyšší podíl (50 % a více) byl zaznamenán u 

obcí ve východní polovině ORP Znojmo a některých obcí leţících při okraji celého 

modelového území. V roce 2001 byl podíl EAO v priméru výrazně niţší. Jeho průměrná 

hodnota za modelové území klesla na 21,1 % – tedy téměř na polovinu. Z hlediska změn 

tohoto ukazatele v rámci jednotlivých obcí, byl jeho největší pokles (o 50 % a více) 

zaznamenán u těch obcí, které na poĉátku sledovaného období vykazovaly hodnoty výrazně 

nadprůměrné. Méně pak tento podíl poklesl u obcí s hodnotami průměrnými a příznivějšími.  

Výrazný pokles zaměstnanosti v priméru však nelze v ţádném případě povaţovat za znak 

sniţující se perifernosti území, neboť tento trend byl ve sledovaném období charakteristický 

pro celé Ĉesko (pokles z 11,5 % v roce 1991 na 4,3 % v roce 2001). 

 

Podíl neobydlených domů (%) na celkovém počtu domů (obydlených+neobydlených) 

   Tento ukazatel má podobný význam jako ukazatel podílu chalup na trvale obydlených 

domech (viz. Fialová 2001). Jeho vyšší hodnoty jsou ukazatelem neatraktivity daného 

území/obce z hlediska trvalého bydlení a tedy i perifernosti území/obce (Kostić 2004).           

Z hlediska vývojového pak předpokládáme, ţe podíl neobydlených domů v periferních 

oblastech vzrostl. 

   V roce 1991 dosahoval podíl neobydlených domů v celém modelovém území přibliţně      

15  %. Interval jeho zjištěných hodnot v rámci jednotlivých obcí ĉinil 1,8 % – 45,8 %. 

Nejniţší podíl neobydlených domů vykazovaly obce ve východní polovině ORP Znojmo      

(< 10 %), vyšší podíl byl zjištěn u obcí v  ORP Daĉice a ORP Znojmo přiléhajících ke státní 

hranici (> 30 %). V roce 2001 se podíl neobydlených domů v modelovém území zvýšil 

zhruba na 18 %, přiĉemţ nejvíce tento podíl vzrostl v obcích v západní polovině ORP 

Znojmo, leţících v blízkosti krajských i státních hranic (nárůst o 10 % a více). Naopak 

k méně výraznému nárůstu došlo u obcí, které jiţ dříve vykazovaly hodnoty průměrné a 

příznivější. 
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   Následně budeme modelové území hodnotit pomocí charakteristik, které sice do DSI 

zahrnuty nebyly (např. z důvodu nesrovnalosti dat z obou cenzových roků), avšak jsou 

mnohými autory povaţovány za významné indikátory perifernosti (např.: Vanduchová 2001, 

Pileĉek 2005). Smyslem je ověřit, zda území (obce) oznaĉená v předchozích hodnoceních 

jako periferní, vykazují znaky perifernosti také z jiných hledisek.  Jedná se o podíl 

nezaměstnaných na EAO (%), podíl zaměstnaných na EAO vyjíţdějících denně mimo obec 

(%), podíl obyvatel ve věku 15 a více let pouze se ZŠ vzděláním (%), podíl obyvatel ve věku 

15 a více let s VŠ vzděláním (%). Všechny tyto ukazatele jsou sledovány na úrovni obcí a 

z důvodu neúplnosti dat pouze pro rok 2001.  

Podíl nezaměstnaných na EAO (%) 

   Tento ukazatel vyjadřuje poměr poĉtu obyvatel ucházejících se o zaměstnání k poĉtu EAO 

(%). Mimo jiné informuje o nabídce pracovních míst v dané obci. Jeho vyšší hodnoty jsou 

v našem případě znakem perifernosti obce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   V roce 2001 se hodnota míry nezaměstnanosti v modelovém území pohybovala v rozmezí 

1,2–23,1 %, přiĉemţ její průměrná hodnota ĉinila 14,1 %. Oproti celorepublikovému průměru 

(9,3 % k roku 2001) se jedná o hodnotu vyšší. Z hlediska rozsahu nezaměstnanosti byla 

nejpříznivější situace v obcích/městech se sídly ORP a v obcích v jejich zázemí (míra 

nezaměstnanosti do 10 %). Naopak nejtíţivější situace byla u obcí v jiţní polovině 

modelového území, leţících při státní hranici a v blízkosti hranice krajské. Vysokých hodnot 

nezaměstnanosti dosahovaly také obce ve východní polovině ORP Znojmo (v obvodu POÚ 

Hrušovany nad Jevišovkou). Jedním z moţných vysvětlení tohoto stavu je dlouhodobá 

dominance zemědělství v regionu. Po rozpadu státních statků se uplatnění místních obyvatel 

na trhu práce výrazně zhoršilo.  Většinou se jedná o obce rovněţ se špatnou dopravní polohou 

(viz příloha VI). 

 

Podíl zaměstnaných na EAO vyjíždějících denně mimo obec (%) 

   Tento ukazatel má obdobný význam jako ukazatel míry nezaměstnanosti. Informuje o 

nabídce a dostupnosti pracovních příleţitostí v obci/území, je také měřítkem atraktivity dané 

oblasti z hlediska trvalého bydlení. Při jeho uţití vycházíme z předpokladu, ţe vyšší míra 

denní vyjíţďky EAO je odrazem nedostateĉné ekonomické základny obce, a tedy i odrazem 

její míry perifernosti.  
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   Z přílohy VI je patrné, ţe skuteĉná situace je poněkud odlišná. Vyšší míru denní vyjíţďky 

EAO vykazovaly v roce 2001 spíše obce v zázemí hlavních center (sídel ORP). Jedná se ĉasto 

o obce malé, coţ je v souladu s předpokladem nerozvinutosti jejich ekonomické základny, 

avšak dle DSI oznaĉené za neperiferní. Jedním z důvodů můţe být lepší situace na trhu práce 

v centrech, v jejichţ zázemí tyto obce leţí, dále pak také lepší dopravní dostupnost. Niţší 

podíly vyjíţdějících byly zjištěny u obcí v jihozápadní polovině modelového území               

(v blízkosti krajských i státních hranic) a u některých obcí ve východní polovině ORP 

Znojmo. Tyto obce byly na základě hodnot DSI vyhodnoceny jako periferní a dle IPE jako 

spíše neexponované, dopravně odlehlé. Niţší hodnoty denní vyjíţďky EAO tak v tomto 

případě nelze spojovat s „jádrovostí“ obce, ale s problémem dojíţdění z těchto obcí. 

 

Podíl obyvatel ve věku 15 a více let pouze se ZŠ vzděláním (%) 

   Jedná se o ukazatel, který vyjadřuje (nedostateĉnou) úroveň dosaţeného vzdělání obyvatel, a 

tedy i (nedostateĉnou) kvalitu/(ne)rozvinutost lidských zdrojů v území.  Za znak perifernosti 

jsou v tomto případě povaţovány jeho vyšší hodnoty. Předpokládáme totiţ, ţe v periferním 

území ţije obyvatelstvo „méně vzdělané“ (popř. nevzdělané, tedy bez ZŠ vzdělání). 

   V případě našeho modelového území se uvedený předpoklad víceméně potvrdil. Podíl 

obyvatel ve věku 15 a více let pouze se ZŠ vzděláním (k roku 2001) dosahoval průměrné 

hodnoty 35,5 %, coţ je v komparaci s Ĉeskem (23,1 % k roku 2001) hodnota nadprůměrná. 

Avšak vzhledem k tomu, ţe modelové území představuje spíše prostor venkovský s hlubokou 

tradicí zemědělství a z pohledu makroregionálního také prostor periferní, je to vcelku logické. 

Nejvyšší podíl obyvatel pouze se ZŠ vzděláním (40 % a více) vykazovaly obce v jiţní 

polovině ORP Moravské Budějovice, obce ORP Daĉice při administrativní hranici s krajem 

Vysoĉina, resp. Jihomoravským a některé obce v okrajových ĉástech ORP Znojmo (převáţně 

na severu). Nejniţší hodnoty tohoto ukazatele (25 % a méně) byly zaznamenány u center ORP 

(viz příloha VI). 

 

Podíl obyvatel ve věku 15 a více let s VŠ vzděláním (%) 

   Tento ukazatel úrovně dosaţeného vzdělání obyvatel byl zvolen jako doplněk k ukazateli 

předešlému.  Jasně reprezentuje rozdíly mezi oblastmi jádrovými a periferními. Jeho niţší 

hodnoty jsou znakem neatraktivity dané obce/území (z pohledu ekonomické základny i 

trvalého bydlení), a tedy i perifernosti.  
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   Podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva se v rámci modelového území pohyboval     

(k roku 2001) v rozmezí 0,0–9,3 % a jeho průměrná hodnota byla zhruba 3 % (téměř 3x méně 

neţ průměrná hodnota za Ĉesko). Minimální zastoupení vysokoškolsky vzdělaného 

obyvatelstva (< 3 %) bylo zjištěno u mnohých obcí dosahujících nadprůměrných hodnot 

předešlého ukazatele - podílu obyvatel pouze se ZŠ vzděláním. Vyšší podíl vysokoškolsky 

vzdělaného obyvatelstva (> 6,1 %) se vyskytoval v obcích se sídly ORP, obcích v jejich 

blízkosti a překvapivě v některých obcích, oznaĉených jiţ dříve jako periferní (nejvíce 

v západní polovině ORP Znojmo), patrně z důvodu celkově niţšího poĉtu obyvatel ve věku 15 

a více let (viz příloha VI).   

   Za úĉelem posoudit vzájemnou závislost ukazatelů uţitých při hodnocení modelového 

území bylo třeba provést korelaĉní analýzu. V případě ukazatelů základních, vstupujících do 

konstrukce DSI, jsme korelaci neprováděli. Jejich nezávislost ověřil jiţ Kostić (2004). 

Z přílohy VII je patrné, ţe mezi doplňujícími a základními ukazateli existuje těsnější závislost 

v případě hustoty zalidnění a podílu EAO zaměstnaných v priméru, resp. podílu obyvatel ve 

věku 15 a více let s VŠ vzděláním. Tento výsledek byl vcelku oĉekávaný, neboť se jedná a 

charakteristiky vyjadřující rozdíly mezi kvalitou ţivota ve městech a na venkově. V rámci 

ukazatelů doplňujících se těsnější závislost projevila mezi podílem obyvatel ve věku 15 a více 

let s VŠ vzděláním a podílem obyvatel ve věku 15 a více let pouze se ZŠ vzděláním. Opět se 

jedná o charakteristiky související s atraktivitou prostředí. 

 

 

 

4.3. STANOVENÍ ROZSAHU ÚZEMÍ VNITŘNÍ PERIFERIE A IDENTIFIKACE    

       OBCÍ PRO KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ  

   Pro stanovení rozsahu území vnitřní periferie byly uţity hodnoty DSI a IPE jednotlivých 

obcí. Za mezní hodnoty, oddělující obce nejvíce periferní od obcí ostatních, byly nejprve 

zvoleny DSI/ĈR < 50, DSI/MÚ < 60 a IPE > 20 (ve shodě s Kostićem 2004). Protoţe se však 

ukázalo, ţe obce splňující podmínku DSI/MÚ < 60 splňují i podmínku DSI/ĈR < 50, rozhodli 

jsme se k hodnotám DSI/MÚ nepřihlíţet (neboť nemají na výsledný rozsah vnitřní periferie 

vliv), a za zlomové hodnoty povaţovat pouze DSI/ĈR < 50 a IPE > 20.    

   V roce 1991 náleţelo do kategorie výrazně periferních obcí, definované hodnotou DSI/ĈR  

< 50, zhruba 28 % obcí modelového území. K roku 2001 se tento podíl zvýšil na 35 % (viz 

tabulka ĉ. 5). Z vývojového hlediska tedy došlo k nárůstu poĉtu obcí, hodnocených jako 

výrazně periferní.  
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Tabulka ĉ. 5 – Poĉet/podíl periferních obcí v modelovém území dle hodnot DSI 

 
 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní výpoĉty podle SLDB 1991/2001 

   Z obrázku ĉ. 13 je pak patrné, ţe tyto obce se nacházejí převáţně při okrajích jednotlivých 

ORP, méně pak v jejich „vnitrozemí“. Jejich územní koncentrace se zvýšila v těch ĉástech 

modelového území, které jsou z makroregionálního hlediska hůře poloţené.      

Obrázek ĉ. 13 -  Výskyt periferních obcí (dle DSI) v modelovém území v roce 1991 a 2001 

 

 Zdroj: mapové podklady: ArcĈR 500, zpracováno podle SLBD 2001, 1991 

 

   Zohledníme-li navíc druhou podmínku – IPE > 20, pak získáme obce, které jsou v rámci 

modelového území nejvíce periferní (viz obrázek ĉ. 14). Nejvyšší podíl těchto nejvíce 

periferních obcí je v jihozápadní polovině modelového území – v oblasti styku 

administrativních hranic krajů Jihoĉeského, Vysoĉina a Jihomoravského. Rovněţ v severní 

polovině ORP Znojmo (v blízkosti administrativní hranice ORP) je výskyt obcí s mezními 

hodnotami DSI, IPE ĉetnější, ovšem netvoří jiţ tak souvislý pás periferního území.  

Oblast DSI/ĈR < 50 (v roce 1991) DSI/ĈR < 50 (v roce 2001) 

absolutně % absolutně % 

ORP Daĉice 11 48  13 57 

ORP Moravské Budějovice 14 30  18 38 

ORP Znojmo 26 23 32 29 

Modelové území celkem 51 28 63 35 
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Ostrůvkovitě se nejvíce periferní obce nacházejí také při okrajích ORP Moravské Budějovice 

a ORP Daĉice.  

 

Obrázek ĉ. 14 – Nejvíce periferní obce v modelovém území dle mezních hodnot DSI a IPE 

    

  Zdroj: mapové podklady: ArcĈR 500, zpracováno podle SLBD 2001, 1991 

 

      Pro následující kvalitativní hodnocení modelového území (viz kapitola 5) byly vybrány 

obce leţící v oblasti styku administrativních hranic krajů Jihoĉeského, Vysoĉina a 

Jihomoravského. Hlavním důvodem této volby byla skuteĉnost, ţe v rámci modelového území 

jde o nejvíce poĉetnou (i souvislou) skupinu obcí při administrativní hranici, identifikovaných 

jako nejvíce periferní. Tyto obce se také vyznaĉují méně příznivými hodnotami některých 

ukazatelů (jak ve vztahu k průměru ĈR, tak i vzhledem k průměru modelového území), na 

základě kterých bylo modelového území hodnoceno jiţ dříve. Jedná se zejména o nízkou 

hustotu zalidnění, vyšší podíl neobydlených domů a vyšší míru nezaměstnanosti. Skupina 

vybraných nejvíce periferních obcí byla dále rozšířena o několik dalších obcí, a to za úĉelem 

dosaţení prostorové kompaktnosti tohoto území. Nejvíce periferní obce vstupující do 

kvalitativního hodnocení jsou znázorněny na obrázku ĉ. 15. Jejich jmenný seznam je uveden 

v příloze VIII. 
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Obrázek ĉ. 15 – Vymezení obcí vnitřní periferie vstupujících do kvalitativního hodnocení  

 

Zdroj: mapové podklady: ArcĈR 500, zpracováno podle SLBD 2001, 1991 
 

 

4.4. POLOHA PERIFERNÍCH OBCÍ VŮČI (KRAJSKÉ) HRANICI 

   V rámci dalšího hodnocení modelového území se zaměříme na polohu periferních obcí vůĉi 

(krajské) hranici. Zajímá nás, zda obce leţící při administrativních hranicích dosahují horších 

výsledků, neţ obce leţící uvnitř jednotlivých ORP. Pro úĉely naší práce se zaměříme 

především na hranici krajskou. 

   Z tabulky ĉ. 6 je patrné, ţe podíl periferních obcí leţících při krajské hranici je výrazně 

vyšší, neţ podíl těchto obcí uvnitř území, a to jak v rámci jednotlivých ORP, tak i v rámci 

celého modelového území. V roce 1991 náleţelo do kategorie periferních obcí, definované 

hodnotou DSI/ĈR < 50,  37,5 % obcí této polohy. V roce 2001 se tento podíl zvýšil více neţ 

1,5krát a to na 57,5 %. Nejvyšší podíl (stejně tak i nárůst) periferních obcí je přitom 

v prostoru ORP Znojmo při hranici s krajem Vysoĉina. Obce s nízkými hodnotami DSI 

nalezneme i na opaĉných stranách této hranice (tj. na pomezí kraje Jihoĉeského a 

Jihomoravského, resp. Vysoĉina a Jihomoravského), avšak jiţ s menší ĉetností. I přesto lze 

tvrdit, ţe mezi polohou obce při krajské hranici a mírou její perifernosti jistá urĉitá souvislost 

existuje. Také z obrázku ĉ. 14 je zřejmé, ţe přítomnost krajské administrativní hranice lze 

s existencí periferií spojovat.  
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   Na tomto místě je nutno zmínit  jeden ze vstupních předpokladů, ve které jsme uvaţovali, 

„že nejvyšší míru perifernosti budou vykazovat právě obce ležící při styku administrativních 

hranic krajů Jihočeského, Jihomoravského a Vysočina“. Ukázalo se, ţe obce leţící v tomto 

prostoru skuteĉně dosahují nejméně příznivých hodnot DSI, IPE, a náleţí tak do kategorie 

obcí nejvíce periferních. Avšak zároveň musíme dodat, ţe nejvíce periferní obce nalezneme 

také v jiných ĉástech modelového území (především v jeho severní polovině). Protoţe však 

v rámci modelového území představují obce v prostoru styku administrativních hranic krajů 

nejvíce poĉetnou i souvislou skupinu nejvíce periferních obcí, které vykazují znaky 

perifernosti i z jiných hledisek (nízká hustota zalidnění, extrémně vysoká nezaměstnanost, 

apod.), a z hlediska vývojového se jedná o skupinu obcí, která si nejvýrazněji pohoršila, lze 

s jistou opatrností pravdivost tohoto předpokladu potvrdit. 

Tabulka ĉ. 6 – Ĉetnosti výskytu periferních obcí při krajských hranicích a uvnitř ORP 

Zdroj: Vlastní výpoĉet 

Poznámky: DSI/ČR – demograficko-strukturální index vztažený k průměrným hodnotám Česka                              

                  (DSI Česka = 100) 

                  Obce ležící při státní, resp. krajské hranici nebyly již zahrnuty do skupiny obcí při hranici krajské,   

                  resp. hranici ORP              

Obce ORP Dačice 
Poĉet 

obcí 

celkem 

Poĉet periferních obcí 

(DSI/ĈR < 50) 

Podíl periferních obcí  

(DSI/ĈR < 50) (%) 

v roce 1991 v roce 2001 v roce 1991 v roce 2001 

při státní hranici 4 2 3 50,0 75,0 

při krajské hranici 11 5 5 45,0 45,0 

při hranici ORP 5 3 2 60,0 40,0 

uvnitř ORP 3 1 2 33,3 66,6 

      

Obce ORP Moravské 

Budějovice 

     

při státní hranici 0 - - - - 

při krajské hranici 15 4 6 26,6 40,0 

při hranici ORP 10 3 4 30,0 40,0 

uvnitř ORP 22 6 8 25,3 36,4 

      

Obce ORP Znojmo      

při státní hranici 21 5 5 23,8 23,8 

při krajské hranici 14 6 12 42,9 85,7 

při hranici ORP 12 1 2 8,3 16,6 

uvnitř ORP 65 12 11 18,5 16,9 

      

Modelové území 

celkem 

     

při státní hranici 25 7 8 28,0 32,0 

při krajské hranici 40 15 23 37,5 57,5 

při hranici ORP 27 7 8 25,9 29,6 

uvnitř ORP 90 18 20 20,0 22,2 
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   Vliv polohy obce při hranici státní na míru její perifernosti se v našem modelovém území 

také projevil, avšak o poznání méně, neţ v případě hranice krajské, a výrazněji pouze v ORP 

Daĉice. Zaměříme-li se nyní ještě na podíl periferních obcí při hranici ORP a uvnitř ORP, 

zjistíme, ţe je v případě celého modelového území obdobný. Po oba dva sledované roky se 

pohybuje v rozmezí 20,0 − 30,0 %, přiĉemţ na konci sledovaného období se nijak zásadně 

nezměnil.    

  

4.5. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ KVANTITATIVNÍHO HODNOCENÍ 

   Modelové území bylo hodnoceno na základě socioekonomických ukazatelů (syntetických, 

doplňkových) a geografické polohy. Hodnocení bylo provedeno na úrovni obcí, porovnávány 

byly dva ĉasové horizonty – cenzové roky 1991, 2001.  V případě neúplnosti dat (u dalších 

doplňkových ukazatelů) jsme se omezili pouze na rok 2001. 

   Nejprve jsme hodnotili stav a vývoj polarizace prostoru modelového území ve vztahu 

k Ĉesku. Z výsledků hodnot syntetického ukazatele DSI/ĈR jsme došli k závěru, ţe modelové 

území bylo v případě obou sledovaných horizontů (tj. roků 1991, 2001) výrazně polarizováno, 

přiĉemţ z hlediska vývojového se polarizace modelového území vzhledem k Ĉesku mírně 

prohloubila. Obecné prohloubení rozdílů mezi modelovým územím a Ĉeskem souvisí jiţ se 

zmíněným zvyšováním makroregionální diferenciace mezi metropolitními a nemetropolitními 

územími (Hampl a kol. 1996).  

  Následně jsme se zabývali vnitřní polarizací modelového území. Na základě výsledných 

hodnot intenzity perifernosti (tj. syntetického ukazatele DSI/MÚ) za jednotlivé obce lze 

konstatovat, ţe obce leţící v západní polovině modelového území jsou celkově více 

perifernější neţ obce leţící v jeho východní polovině. Z hlediska územního rozloţení jsme 

v rozmístění periferních obcí vysledovali tuto pravidelnost: obce nejvíce periferní se nacházejí 

(ostrůvkovitě) převáţně při okraji modelového území (nejvíce na severu a východě), 

intenzivněji pak v prostoru styku administrativních hranic krajů (Jihoĉeského, Vysoĉiny, 

Jihomoravského).  Za největší vnitřní periferii modelového území lze oznaĉit západní 

výběţek ORP Znojmo, neboť se zde vyskytuje největší soustředění obcí s nejvyšším stupněm 

perifernosti. Tyto obce se také vyznaĉují relativně nízkou hustotou zalidnění, vyšší mírou 

nezaměstnanosti, vyšším podílem trvale neobydlených domů a nízkou mírou vzdělanosti 

(resp. vyšším podílem obyvatel pouze se ZŠ vzděláním) a z hlediska vývojového si i nejvíce 

pohoršily. Za další vnitřní periferii, která ovšem netvoří jiţ tak souvislý pás periferního 

území, bychom mohli oznaĉit také severní okraj ORP Znojmo.  Naše vymezení vnitřních 
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periferií se dosti shoduje s Musilovým vymezením z 80. let 20 století (srovnej obrázek ĉ. 5, s. 

30 a obrázek ĉ. 14, s. 63). Rovněţ je víceméně v souladu s výsledky, které tento autor 

publikuje ve své nejnovější stati (viz Musil, Müller 2008). Nicméně pro zcela jednoznaĉné 

závěry nejsou zjištěné shody zcela dostaĉující. Modelové území by bylo třeba hodnotit na 

základě ukazatelů uţitých Musilem. Oblasti jádrové představují většinou obce 

s administrativním sídlem ORP a obce v jejich zázemí. Z hlediska vývojového došlo uvnitř 

modelového území v letech 1991-2001 k nárůstu poĉtu obcí s „nepříznivými“ (extrémně 

nízkými) hodnotami ukazatele DSI/MÚ na úkor poklesu poĉtu obcí s „příznivějšími“ 

hodnotami tohoto ukazatele. Tento fakt poukazuje na zvýšení polarizace uvnitř modelového 

území (a tedy i prohloubení rozdílů mezi obcemi) a zároveň je potvrzením předpokladu, ve 

kterém jsme nárůst poĉtu obcí vykazujících periferní charakter oĉekávali. Podle Havlíĉka a 

Chromého (2001) naše vnitřní periferie odpovídá jednomu z vývojových typů jádra−periferie 

– tzv. narůstající polarizaci. Tento nejĉastější typ vztahu jádro−periferie se vyznaĉuje 

umocňováním významu dominantních center a tedy prohlubováním asymetrie mezi jádrem a 

periferií. Jednou z moţných příĉin tohoto stavu v našem modelovém území by mohlo být 

zhoršení ekonomické situace především v souvislosti s transformaĉními změnami (zánik 

státních statků, pokles významu zemědělství).    

   Také předpoklad dávající do souvislosti míru perifernosti s polohou v prostoru styku 

administrativních hranic krajů (Jihoĉeského, Vysoĉiny, Jihomoravského) byl potvrzen, avšak 

jak se ukázalo, obce nejvíce periferní nalezneme také v jiných ĉástech modelového území.   

   V rámci dalšího hodnocení jsme zjistili, ţe důleţitým diferencujícím faktorem obcí je jejich 

poloha (geografická i dopravní). Jako významný se projevil vliv hlavních dopravních tahů. 

Obce leţící v jejich bezprostřední blízkosti a tedy dopravně dobře dostupné se jeví jako více 

jádrové, naopak obce dopravně odlehlejší jako více periferní. Na skuteĉnost, ţe spoleĉným 

znakem velké ĉásti periferních území Ĉeska je jejich dopravní odlehlost, upozornil jiţ dříve 

Ĉermák (2004, 2005). Také souvislost polohy při krajské hranici s periferností obcí se ukázala 

jako dosti významná. Celkově lze říci, ţe obce leţící při administrativních hranicích dosahují 

„horších výsledků“, neţ obce leţící uvnitř jednotlivých ORP. K obdobným závěrům dospěla 

ve své práce také Kubínová (2007).     
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5. KVALITATIVNÍ PŘÍSTUP K HODNOCENÍ MODELOVÉHO ÚZEMÍ 

  V této kapitole se budeme zabývat dalším hodnocením obcí vnitřní periferie, vymezených na 

základě předchozího kvantitativního hodnocení. Sledované obce charakterizuje nejvyšší míra 

perifernosti (dle námi uţitých kritérií) a zároveň také poloha poblíţ krajské administrativní 

hranice. Našim cílem je posoudit vliv krajských hranic na rozvoj přilehlých periferních oblastí 

a zhodnotit jejich rozvojový potenciál z hlediska spolupráce obcí, s důrazem na spolupráci 

obcí z různých stran krajské hranice. Smyslem je rovněţ ověření vstupního předpokladu, ţe 

„krajská hranice působí v modelovém území jako bariéra jeho dalšího rozvoje, spolupráce 

obcí ležících při jejich opačných stranách je z tohoto důvodu minimální“. 

   Pro následující hodnocení vyuţijeme data získaná metodou řízeného rozhovoru, který byl 

realizován se starosty obcí vnitřní periferie. Jeho doplňkem bylo dotazníkové šetření se 

starosty jednotlivých ORP, k nimţ sledované obce náleţí. 

 

5.1. ŘÍZENÉ ROZHOVORY SE STAROSTY OBCÍ VNITŘNÍ PERIFERIE 

   Řízený rozhovor se starosty obcí vnitřní periferie proběhl v létě 2008. Ve sledovaném území 

se nachází celkem 33 obcí. Řízený rozhovor se nám podařilo uskuteĉnit s 29 starosty těchto 

obcí, coţ představuje téměř 88 % úspěšnost. S neochotou realizovat řízený rozhovor jsme se 

setkali převáţně u starostů obcí z ORP Znojmo, v případě obcí ORP Daĉice a ORP Moravské 

Budějovice jsme byli úspěšnější (viz tabulka ĉ. 7).  

Tabulka ĉ. 7 – Úspěšnost realizace řízených rozhovorů podle příslušností obcí k ORP  

 

 

   

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků řízených rozhovorů 

 

   Samotný řízený rozhovor se skládá z několika tematických okruhů otázek (viz příloha IX), 

jimiţ sledujeme celou škálu jevů a problémů, které se obcí řešeného území nějakým 

způsobem dotýkají. Hlavní důraz je kladen na vzájemnou spolupráci těchto obcí. Při 

ORP 
Poĉet obcí 

celkem 

Poĉet obcí, v nichţ byl 

realizován řízený 

rozhovor 

Úspěšnost (%) 

  Dačice 7 6  85,7 

 Moravské  

Budějovice 

10 10 100 

 Znojmo 16 13 81,2 

Území vnitřní 

periferie celkem 

33 29 87,8 
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sestavování otázek jsme vycházeli z průzkumu Perlína (2001). Inspirací nám byla rovněţ 

dotazníková šetření zaměřená na rozvoj obcí (Biĉík, Perlín, Šefrna 2001) a na výzkum 

periferních oblastí (Janĉák a kol. 2003, Kostić 2004).  

    

5.2. VYHODNOCENÍ ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ 

   Při vyhodnocování řízených rozhovorů budeme postupovat dle sledu otázek (resp. 

tematických okruhů otázek), tak jak byly předloţeny respondentům. Zaměříme se jak na 

shodnosti, tak na odlišnosti ve výpovědích respondentů a to z hlediska příslušnosti obcí 

k danému správnímu obvodu.  

 

Personální charakteristiky starostů obcí vnitřní periferie 

   Ĉinnosti spojené s rozvojem obce by měly být úkolem celého zastupitelstva, tedy nejen 

starosty. Přesto se však setkáváme s tím, ţe zejména v (populaĉně) malých obcích, spoĉívá 

hlavní díl zodpovědnosti právě na starostovi. Především jeho kvalifikace, pracovní nasazení a 

manaţerské schopnosti jsou významným předpokladem pro další rozvoj těchto obcí (Perlín 

2001). Z tohoto důvodu byly v dotazníku poloţeny otázky zaměřené přímo na osobu starosty. 

Zjišťovány byly: věková a vzdělanostní charakteristika, délka a způsob výkonu funkce. 

   Věk starostů sledovaného souboru obcí se pohybuje v rozmezí   41-65 let, přiĉemţ nejvíce 

poĉetnou skupinu představuje kategorie 41-50 let (zhruba 59 %). Jako nejvyšší dosaţené 

vzdělání uvedla většina starostů vzdělání středoškolské s maturitou (54 %), následně pak 

vyuĉen bez maturity (39 %). Dalším dotazem mapujícím „potenciál“ starostů byla otázka na 

způsob výkonu jejich funkce. Zjistili jsme, ţe téměř 50 % starostů vykonává svoji funkci jako 

hlavní pracovní poměr (tj. uvolněn), a 42 % jako neuvolněn, 3 starostové dotaz 

nezodpověděli. Ukázalo se, ţe „uvolnění“ starostové mají pro výkon své funkce ĉasto vyšší 

kvalifikaci (středoškolské vzdělání s maturitou, popř. vysokoškolské vzd.), neţ starostové 

„neuvolnění“ (převaţuje vyuĉen bez maturity). Zkušenosti a znalosti starosty ovlivňuje také 

délka období ve funkci (Perlín 2001). Z 29 starostů jich je nejvíce ve funkci od roku 2002 (39 

%), od prvních komunálních voleb, tj. roku 1990 jich tuto funkci vykonává pouze 10 %. 

 

 

Hlavní priority a problémy rozvoje obcí 

   V dotazníku, resp. řízeném rozhovoru byly respondentům poloţeny dvě otázky zaměřené na 

zjištění hlavních priorit a problémů rozvoje obce. Nabídnuté moţnosti priorit a problémů jimi 

byly ohodnoceny dle významnosti/závaţnosti ĉísly od 1 do 3 (1 = hlavní priorita/problém, 2 = 
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vedlejší priorita/problém, 3 = není naši prioritou/problémem). Ještě před zahájením vlastní 

analýzy jsme předpokládali, ţe sledovaný soubor obcí vnitřní periferie, jakoţto relativně 

homogenní území, bude vykazovat priority a problémy obdobné/spoleĉné. Náš předpoklad se 

víceméně potvrdil. Na základě srovnání výpovědí respondentů lze konstatovat následující: 

   Za dvě nejdůleţitější priority jsou většinou starostů povaţovány ochrana ţivotního prostředí 

(21 respondentů) a rozvoj bydlení (19 respondentů). Dalšími významnými prioritami jsou dle 

subjektivního hodnocení respondentů obnova venkova, ekonomická stabilizace obce a 

zachování ĉi zlepšení dosavadního dopravního spojení obce s okolím. Klíĉová úloha je 

přisuzována také rozvoji sluţeb. Naopak, méně ĉasto, neţ by se dalo oĉekávat, byl 

zdůrazňován rozvoj rekreace a CR. Nejméně významnou prioritou je rozvoj průmyslové 

výroby. Vzhledem k převaţujícímu zemědělskému charakteru regionu je to vcelku 

pochopitelné (viz tabulka ĉ. 8).  

Tabulka ĉ. 8 – Pořadí priorit obcí dle jejich významnosti   

Hlavní priorita % podíl  Hlavní + vedlejší priorita % podíl  

Ochrana ţivotního prostředí 72,0 Ochrana ţivotního prostředí 100,0 

Rozvoj bydlení 67,5 Rozvoj bydlení 98,2 

Obnova/budování technické 

infrastruktury 

65,0 Ekonomická stabilizace obce 83,5 

Ekonomická stabilizace obce 53,4 Dopravní spojení 82,7 

Dopravní spojení 41,1 Obnova/budování technické 

infrastruktury 

68,3 

Rozvoj sluţeb v obci 37,5 Rozvoj sluţeb v obci 56,0 

 Rozvoj zemědělské výroby  30,0 Rozvoj rekreace a CR 49,3 

Zvýšení poĉtu obyvatel 20,1 Rozvoj zemědělské výroby 41,2 

Rozvoj rekreace a CR 11,8 Zvýšení poĉtu obyvatel 29,4 

Rozvoj průmyslové výroby 6,2 Rozvoj průmyslové výroby 12,1 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků řízených rozhovorů 

Poznámka: V prvním sloupci je uvedeno pořadí priorit sestavené sestupně dle počtu jejich ohodnocení jako 

„hlavní priorita“, druhý sloupec vyjadřuje pořadí sestavené podle součtu ohodnocení „hlavní priorita“ a 

„vedlejší priorita“.  

    

   Při srovnání odpovědí dle příslušností obcí k jednotlivým ORP (resp. krajům) nebyly 

zjištěny ţádné zásadní rozdíly. V obcích ORP Znojmo a obcích Moravské Budějovice byla za 

hlavní prioritu nejĉastěji uváděna ochrana ţivotního prostředí. V případě obcí ORP Daĉice 

byla jako hlavní priorita ĉastěji uváděna ekonomická stabilizace obce a to patrně v souvislosti 
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s vysokou mírou nezaměstnanosti této oblasti a rovněţ nedostatkem vhodně strukturovaných 

pracovních míst. Ochrana ţivotního prostředí byla respondenty vnímána jako priorita vedlejší. 

   V oblasti problémů bránících rozvoji obce, povaţuje většina dotazovaných starostů za 

nejvíce aktuální problém, který je třeba řešit co nejdříve, špatný stav místních komunikací. V 

 řadě případů tento problém doplňuje také nevyhovující stav povrchů silnic mimo zastavěné 

území. Dalším, poměrně závaţným problémem, je pro mnohé obce nedostateĉná síť technické 

infrastruktury (tj. její neexistence ĉi nevyhovující stav) – zejména pak kanalizace. Velmi ĉasto 

byly za aktuální problémy oznaĉeny špatná dopravní dostupnost obce a vysoká míra 

nezaměstnanosti. Naopak jako „bezproblémovou“ oblast vidí většina respondentů kulturní 

vyţití obce a zajištění chodu obecního úřadu. Za nejméně problematické jsou povaţovány 

transformace a restituĉní dopady (viz tabulka ĉ. 9). 

   Z hlediska příslušnosti obcí k jednotlivým ORP (resp. krajům) byly zjištěny tyto odlišnosti: 

Představitelé obcí ORP Znojmo povaţují za nejvíce aktuální problém jednoznaĉně stav 

místních komunikací. Obdobně je tomu také v případě obcí ORP Moravské Budějovice, kde 

je navíc hůře hodnocen nevyhovující stav kanalizace. Naproti tomu v obcích ORP Daĉice 

byla za nejaktuálnější problém uváděna vysoká míra nezaměstnanosti. V řadě těchto obcí je 

také nutné (dle subjektivního hodnocení respondentů) řešit problémy spojené s nízkou 

daňovou výtěţností obce. 
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Tabulka ĉ. 9 – Pořadí problémů bránících rozvoji obcí dle jejich závaţnosti 

Hlavní problém % podíl  Hlavní + vedlejší problém % podíl  

Stav místních komunikací 69,1 Stav místních komunikací 81,2 

Stav silnic (jejich povrch) 

mimo zastavěné území 

63,2 Kanalizace 78,6 

Kanalizace 55,4 Vysoká míra nezaměstnanosti 69,9 

Vysoká míra 

nezaměstnanosti 

48,3 Nízká daňová výtěţnost obce 69,7 

Nízká daňová výtěţnost 

obce 

43,3 Stav silnic (jejich povrch) mimo 

zastavěné území 

66,4 

Nízká podnikavost 40,0 Nízká podnikavost 59,8 

 Nedostatek parcel pro 

výstavbu 

35,7 Dopravní dostupnost obce 55,1 

Sportovní vyţití 30,2 Nedostatek parcel pro výstavbu 48,6 

Zásobování pitnou vodou 26,8 Zásobování pitnou vodou 40,1 

Dopravní dostupnost obce 26,0 Odpadové hospodářství 35,9 

Kulturní vyţití 15,1 Sportovní vyţití 33,1 

Odpadové hospodářství 10,9 Kulturní vyţití 16,7 

Personální zajištění chodu 

obecního úřadu 

6,9 Personální zajištění chodu 

obecního úřadu 

10,1 

Dopady restitucí, 

transformace 

2,3 Dopady restitucí, transformace 5,2 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků řízených rozhovorů 

Poznámka: V prvním sloupci je uvedeno pořadí problémů sestavené sestupně dle počtu jejich ohodnocení jako 

„hlavní problém“, druhý sloupec vyjadřuje pořadí sestavené podle součtu ohodnocení „hlavní problém“ a 

„vedlejší problém“.  

  

Charakter obce 

   Dalším sledovaným tématem byl charakter obce. Zde jsme respondenty vyzvali, aby 

subjektivně zhodnotili situaci v obci, tj. její charakter a postavení v rámci geografické 

organizace prostoru. Respondentům byl nabídnut výběr z několika dvojic výrazů opaĉného 

významu, přiĉemţ mohli oznaĉit libovolný poĉet těchto výrazů, z kaţdé dvojce však pouze 

jeden. Pro úĉely naší práce se podrobněji zaměříme na charakteristiku „periferní“, resp. 

„centrální“, ostatní sledované charakteristiky nastíníme pouze struĉně.  



73 

 

   Zájmové obce tvoří prostor, který byl na základě kvantitativního šetření vyhodnocen jako 

„vnitřní periferie“. Je opodstatněné se proto domnívat, ţe většina obcí bude z pohledu 

respondentů vnímána spíše jako „periferní“. Tato domněnka se víceméně potvrdila. 

   Ukázalo se, ţe většina respondentů si je vědoma okrajové polohy své obce, tj. polohy při 

hranici (administrativní, resp. krajské, krajské, resp. státní), a proto ji vidí spíše jako 

„necentrální“ – periferní. Dokladem toho je fakt, ţe z 29 obcí jich bylo 23 (zhruba 80 %) 

oznaĉeno za periferní. Pouze ve 4 případech (zhruba 14 %) vnímají respondenti svoji obec 

jako spíše centrální (střediskovou). Ţádnou z nabízených variant (periferní/centrální) 

nevybrali 2 respondenti, z ĉehoţ lze usuzovat, ţe svoji obec nepovaţují ani za výhradně 

periferní, ani za výhradně centrální. Vyhodnocením ostatních sledovaných charakteristik bylo 

zjištěno, ţe: Obce jsou vnímány spíše jako chudé a  ne zcela výjimeĉné, avšak moderní, 

měnící se a aktivně spolupracující s ostatními subjekty. Ani jeden z respondentů se 

nedomnívá, ţe by jeho obec byla „zanedbaná“ (viz tabulka ĉ. 10).  

Tabulka ĉ. 10 – Sledované charakteristiky obce 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: 

Vlastní 

zpracování 

dle 

výsledků 

řízených 

rozhovorů 

  

Dění  v obci a aktivita místních obyvatel 

   Do řízeného rozhovoru jsme zařadili mimo jiné otázky, mapující celkové dění v obci a 

aktivitu jejich obyvatel. 

   Nejdříve jsme se respondentů zeptali na největší úspěchy jejich obce od roku 1989. 

Nejĉastěji byly uváděny ĉinnosti spojené s vylepšením vzhledu obce a jejího okolí – zejména 

rekonstrukce obecních budov (48 %), kulturních památek (37 %) a úprava veřejných 

prostranství (25 %). Další úspěchy obcí se týkaly výstavby ĉi rekonstrukce místních 

komunikací. U 5 obcí byly za největší úspěchy oznaĉeny ĉinnosti spíše „duchovní“ – a to 

Dvojce Charakteristika                                Podíl % Charakteristika Podíl % 

 I. a) periferní (okrajová) 79,3 b) centrální (středisková) 13,7 

II. a) chudá 82,2 b) bohatá 17,2 

III. a) výjimeĉná 24,9 b)není v niĉem výjimeĉná 75,1 

IV. a) aktivní (spolupracuje    

    s dalšími subjekty) 

92,4 b) pasivní 7,6 

V. a) tradiĉní 9,3 b) moderní 90,7 

VI. a) strnulá 10,6 b) měnící se 89,4 

VII. a) udrţovaná 100,0 b) zanedbaná - 
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zájem obĉanů o dění v obci a vzájemná spolupráce obyvatel obce (např.: při sportovních a 

kulturních akcích). 

   Další otázky směřovaly na aktivitu místních obĉanů. Zajímalo nás, zda v obci existuje 

aktivní skupina obĉanů (mimo zastupitele), která se zajímá o řešení problémů rozvoje obce. 

Pouze v 8 případech (zhruba 27,5 %) byla působnost takovéto skupiny starosty potvrzena, a to 

zejména u obcí náleţících do ORP Znojmo (6). Ĉasto byly zmiňovány různé místní spolky 

(hasiĉský, myslivecký, apod.) a sdruţení zaměřená na kulturní, popř. sportovní dění a ochranu 

ţivotního prostředí.  

   Jedním ze znaků, vyjadřujících aktivitu místních obyvatel, resp. místní samosprávy, je 

frekvence konání schůzí zastupitelstva. Minimální poĉet těchto schůzí je zákonem stanoven 

na 4/rok. (Perlín 2001). Na otázku „kolikrát ročně se ve Vaší obci koná schůze zastupitelstva“ 

odpověděli starostové následovně: Z 29 respondentů se 2 přiznali, ţe ustanovení o 

minimálním poĉtu schůzí nedodrţují (poĉet schůzí 2-3/rok). Jedná se o obce populaĉně malé, 

náleţící do ORP Daĉice (Báňovice, Ţupanovice). Naopak většina představitelů obcí z ORP 

Znojmo i ORP Moravské Budějovice uvedla frekvenci schůzí vyšší (5-6/rok).  

Graf ĉ. 1 – Úĉast veřejnosti na zasedáních zastupitelstva obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků řízených rozhovorů 

Poznámka: Úĉast byla hodnocena na stupnici 1 až 5 (1 = vysoká úĉast, 5 = nezájem obyvatel o účast na    

zasedáních) 

 

   Za další charakteristiku vypovídající o zájmu obyvatel o dění v obci a participaci na jejím 

rozvoji lze také povaţovat míru úĉasti veřejnosti na schůzích zastupitelstva (Perlín 2001). 

Respondenti měli tuto otázku subjektivně ohodnotit stupnicí 1 aţ 5 (1 = vysoká úĉast, 5 = 

nezájem obyvatel o úĉast na zasedáních). Nejvíce dotazovaných mělo tendenci hodnotit míru 
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úĉasti „průměrně“ – tedy známkou 3. Druhou nejĉastěji uţitou známkou byla 4. Pouze ve 2 

případech byla úĉast veřejnosti na zasedáních zastupitelstva ohodnocena stupněm 1 (a to u 

obcí Uherĉice a Bítov) (viz graf ĉ. 1). Vzhledem k malé variabilitě odpovědí můţeme 

s opatrností tvrdit (s ohledem na rozsah sledovaného souboru), ţe v rámci sledovaného území 

jako celku je zájem obyvatel o úĉast na schůzích zastupitelstva podprůměrný. Stejný závěr lze 

vyvodit i v případě existence aktivních skupin obcí.   

Potenciál obce z hlediska kvality lidských zdrojů 

  Smyslem dalšího souboru otázek bylo zjistit kvalitu lidských zdrojů v obci. Zaměřili jsme se 

na následující otázky: Funguje v obci základní škola (ZŠ)? Jak je z pohledu respondentů 

vnímána vzdělanost obyvatel obce? Které profese jsou pro obec typické a naopak, které v ní 

chybí?  

   Z výpovědí respondentů vyplynulo následující: V obcích zkoumané vnitřní periferie velmi 

ĉasto (v 69 % odpovědí) chybí sluţby základního školství. Pouze v 9 obcích (z 29, tj. zhruba 

31 %) ZŠ škola existuje. V dalších 12 obcích ZŠ sice existovala, avšak z důvodu nedostatku 

financí na její provoz byla zrušena. Úroveň dosaţeného vzdělání obyvatel obce byla nejĉastěji 

hodnocena „průměrem“ – tedy jako dostaĉující. Místní obyvatelstvo je zaměstnáno zejména 

v oblasti řemeslné, nevyţadující tak „vysokou“ profesní kvalifikaci. Dominantními profesemi 

zde jsou truhláři, stavitelé (zedníci) a drobní obchodníci. Na dotaz, které profese v obci 

dlouhodobě chybí, odpověděla většina dotazovaných, ţe ţádné.   

Hospodaření obce 

   Do roku 2001 bylo financování obcí závislé na jejich podnikatelské aktivitě. Po roce 2001 

se způsob financování obcí změnil. V souĉasnosti je výše obecních rozpoĉtů zaloţena na 

daňovém systému, který upřednostňuje princip solidarity nad principem zásluhovosti. Jiţ 

nezáleţí na podnikatelské aktivitě obce, rozhodující je její populaĉní velikost (www.mmr.cz). 

   Rozpoĉty sledovaných obcí se pohybují od 500 tisíc do 10 milionů Kĉ. Přepoĉteno na 

průměrný stav obyvatel měly vyšší rozpoĉty (v průměru 5,8 milionů Kĉ) obce z ORP Daĉice. 

Naopak niţší rozpoĉty (v průměru 1,6 milionů Kĉ) byly zjištěny u většiny obcí z ORP 

Znojmo a několika dalších obcí (4) z ORP Moravské Budějovice. Niţší obecní rozpoĉty zde 

odpovídají i niţšímu poĉtu obyvatel obce. 

   Vedle financí z obecního rozpoĉtu mají obce moţnost vyuţívat také dotací z různých 

zdrojů. Respondentům jsme poloţili otázku, týkající se ĉerpání finanĉních prostředků obcí 

http://www.mmr.cz/
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z regionálních, státních a nadnárodních zdrojů. Většina starostů (26 z 29, tj. 89 %) se 

vyjádřila, ţe se získáváním nějaké dotace jiţ zkušenosti má. Nejĉastěji uvedli vyuţívání 

finanĉních prostředků z Programu obnovy venkova, a to za úĉelem oprav obecních budov a 

místních komunikací. U některých obcí (zejména v ORP Moravské Budějovice) byly uvedeny 

i dotace z krajských zdrojů (např.: fond Vysoĉiny, Jihomoravského kraje). Tituly těchto dotací 

směřovaly převáţně na budování technické infrastruktury (kanalizace, vodovod) a zavádění 

veřejného internetu do obce. Ĉerpání financí z fondů EU uvedl starosta 1 obce (Nové 

Syrovice). Z hlediska příslušnosti obcí k jednotlivým ORP byly v případě ĉerpání finanĉních 

prostředků z jiných zdrojů „nejaktivnější“ (i nejúspěšnější) starostové obcí z ORP Moravské 

Budějovice. 

 

Spolupráce obcí vnitřní periferie 

   Spolupráce obcí byla dalším sledovaným tématem. Do řízeného rozhovoru jsme zařadili 

otázky zjišťující, jaká sdruţení/instituce ve sledovaných obcích působí, jaké jsou oblasti jejich 

zájmu a také, jak je samotnými obcemi hodnocena spolupráce v rámci nich. Kromě 

spolupráce obcí uvnitř jednotlivých ORP jsme se zaměřili na i spolupráci těchto obcí přes 

krajskou hranici a rovněţ i přes hranici státní. 

   K roku 2007 působilo uvnitř celého modelového území (tj. ORP Daĉice, ORP Moravské 

Budějovice, ORP Znojmo) celkem 7, resp. 10 subjektů, sdruţujících místní obce za urĉitým 

úĉelem (www.uur.cz). Ze subjektivních výpovědí respondentů vyplynulo, ţe ĉlenství obce 

v nějakém sdruţení je pro ně dnes jiţ samozřejmostí. Kaţdá z 29 sledovaných obcí území 

vnitřní periferie je v souĉasnosti ĉlenem alespoň jednoho sdruţení, v 11  případech uvedli 

respondenti ĉlenství obce ve více sdruţeních – nejĉastěji ve dvou (viz příloha X). Nejĉastější 

zjištěnou formou spolupráce obcí byly mikroregiony (svazky obcí). Příkladem této formy 

spolupráce jsou ve sledovaném území mikroregion Daĉicko, mikroregion Jemnicko, 

mikroregion Moravskobudějovicko a Svazek obcí Vranovsko. Jejich hlavním cílem je 

prosazovat regionální zájmy a komplexně koordinovat rozvoj území. Některé obce dále 

uvedly ĉlenství v „jednoúĉelových“ sdruţeních, zaměřených na spolupráci obcí (nejĉastěji 2-5 

obcí) v jedné konkrétní oblasti (odpadové hospodářství, plynofikace, veřejná doprava, zde 

např.: Svazek obcí s Lázem – resp. spolupráce obcí Nové Syrovice, Láz, Dešov při výstavbě 

kanalizace). Několik obcí je rovněţ ĉlenem Spolku pro obnovu venkova (Staré Hobzí, Nové 

Syrovice, Vratěnín – mimo jiné vítěz soutěţe Vesnice roku 1996). Ve všech výše uvedených 

případech spolupráce hovoříme o spolupráci „formální“, probíhající výluĉně mezi obcemi 

http://www.uur.cz/
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téhoţ ORP/kraje. Výjimkou je pouze mikroregion Jemnicko, který sdruţuje obce z různých 

ORP/krajů (podrobněji viz níţe). Vedle míry a oblastí spolupráce obcí vnitřní periferie jsme 

sledovali také její kvalitu (hodnoceno stupnicí 1-5, 1=nejlepší, 5=nejhorší). Jako nejlépe 

fungující se dle subjektivního ohodnocení respondentů jeví mikroregion Daĉický a Svazek 

obcí Vranovska (ohodnocení 1-2). Naopak nejméně spokojeni jsou starostové s ĉinností 

mikroregionu Jemnicko (ohodnocení 3-4). 

    Souĉástí našeho šetření bylo rovněţ zjištění stavu „přeshraniĉní“ spolupráce. Nejprve jsme 

hodnotili míru a oblasti spolupráce přes hranici krajskou, následně jsme se zaměřili na 

spolupráci přes hranici státní. Starostům jsme poloţili dotaz, zda jejich obec spolupracuje 

s některou z obcí sousedního kraje, resp. s obcí s POÚ sousedního kraje, resp. orgánem 

sousedního kraje, resp. obcí na rakouské straně. Vyhodnocením získaných výpovědí jsme 

došli k následujícím závěrům:  

   Spolupráce obcí „přes krajskou hranici“ nemá ve sledovaném území pravděpodobně silnou 

tradici. Zhruba polovina respondentů totiţ uvedla, ţe s obcí, resp. POÚ, resp. orgánem 

sousedního kraje nespolupracuje. V ostatních případech uvedli starostové spolupráci s obcí ze 

sousedního kraje v rámci mikroregionu Jemnicko. Jemnický mikroregion zde funguje od roku 

1999 a sdruţuje celkem 30 obcí z okolí sídelního města Jemnice z 3 různých ORP/krajů (a to 

z ORP Daĉice, ORP Moravské Budějovice a ORP Znojmo). V případě námi sledovaného 

území se jedná sdruţení 15 obcí. Hlavním cílem tohoto zájmového sdruţení je spolupráce 

ĉlenských obcí zejména v oblasti infrastruktury a problematiky ţivotního prostředí. Protoţe se 

však k fungování tohoto mikroregionu starostové vyjádřili spíše negativně (ohodnocení 

spolupráce nejĉastěji stupněm 3 a 4), lze se domnívat, ţe této formě „přeshraniĉní „ 

spolupráce nepřikládají velký význam. Rovněţ se jedná o sdruţení poĉetně rozsáhlejší, a jak 

upozorňuje Perlín (2000), problém jeho „nefunkĉnosti“ můţe spoĉívat vedle velkého poĉtu 

ĉlenských obcí rovněţ v nejednotnosti při specifikaci rozvojových problémů v navzájem 

vzdálených územích. Kromě obcí zaĉleněných do mikroregionu Jemnicko byla „přeshraniĉní“ 

spolupráce zjištěna pouze u dalších 2 obcí (Nové Syrovice – POÚ Slavonice, Dešov – Bítov). 

V obou případech se však jedná o spolupráci „neformální“, tedy více přátelskou, fungující na 

bázi vzájemných setkání a pořádání spoleĉných kulturních/školních akcí.   

   V případě spolupráce „přes hranici státní“, tj. spolupráce obcí vnitřní periferie s 

některou obcí/obcemi z Rakouska, je situace poněkud lepší. Starostové obcí ORP Daĉice 

uvedli, ţe v rámci mikroregionálního sdruţení Daĉicko spolupracují s obcemi 

z dolnorakouského okresu Waidhofen an der Thaya (Raabs an der Thaya). Jejich spolupráce 
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je více „neformální“ a spoĉívá v pořádání spoleĉných kulturních akcí (tzv. Zemské výstavy). 

Rovněţ obce z ORP Znojmo (ĉlenské obce Svazku obcí Vranovska) rozvíjejí spolupráci 

s příhraniĉním Rakouskem (s obcemi regionu Weinviertel). Z výpovědí respondentů jsme 

zjistili, ţe se zde jedná jiţ o spolupráci „formální“, zaměřenou na získávání spoleĉných dotací 

na různé projekty – zejména budování cyklotras, zajištění základních sluţeb pro turisty. 

K příhraniĉní spolupráci – „neformální“, zaloţené na bázi vzájemných setkání a předávání 

zkušeností, se přiznalo také několik starostů obcí ORP Moravské Budějovice (konkrétně 

např.: Nové Syrovice - Dobezberg). Co se týĉe kvality této spolupráce, vyjádřila se většina 

starostů spíše kladně (nejĉastěji hodnocena stupněm 2, resp. 3).    

    

Hranice – vliv na spolupráci obcí a význam v životě místních obyvatel  

   Sledované obce území vnitřní periferie leţí v prostoru styku administrativních hranic tří 

krajů (Jihoĉeského, Vysoĉiny a Jihomoravského). Na jihu je toto území navíc ohraniĉeno 

hranicí státní. Smyslem poslední sady otázek řízeného rozhovoru bylo zjistit, zda hranice 

představuje v modelovém území spíše „nepropustnou bariéru“ nebo je „prostorem výměny a 

kontaktů“, tedy do jaké míry ovlivňuje spolupráci obcí a ţivot místních obyvatel. 

   Za úĉelem zjistit, zda krajská, resp. státní hranice působí v zájmovém území jako bariéra ĉi 

naopak jako prostor zprostředkování, jsme tuto otázku poloţili přímo v řízeném rozhovoru. 

Zde jsme došli zajímavému závěru. I přestoţe většina starostů jiţ dříve uvedla, ţe s obcemi 

s druhé strany krajské hranice nespolupracuje, k přítomnosti krajské hranice v území se 

vyjádřila kladně, tj. krajskou hranici nevnímají jako bariéru ztěţující spolupráci obcí (23 

respondentů z 29). Opaĉný postoj vyjádřilo pouze 6 dotázaných – většinou jde o obce z ORP 

Moravské Budějovice (zde konkrétně Dešov, Jiratice, Pálovice, Kostníky), resp. ORP Daĉice 

(zde konkrétně Ţupanovice, Cizkrajov). Podobně hranice státní je většinou starostů vnímána 

pozitivně.    

   Vliv hranice (jiţ pouze krajské) na ţivot místních obyvatel byl mapován následující 

otázkou. Starostů jsme se zeptali na spádovost jejich obce, konkrétně na to, kam dojíţdějí její 

obyvatelé za prací, do škol, za lékařem, kulturou a sportem. I přesto, ţe se jednalo o otázku 

velice subjektivní, lze říci, ţe uvedené dojíţďky víceméně odpovídají administrativní 

spádovosti obcí. U obcí ORP Znojmo uvedli starostové jako významná spádovostní centra 

vedle Vranova nad Dyjí a okresního města Znojma i města Jemnice a Moravské Budějovice 

(ORP Moravské Budějovice). U obcí z ORP Daĉice převaţuje spád obyvatel do Slavonic, 

resp. Daĉic. Jako další město, které poskytuje především pracovní příleţitosti a školní 
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vzdělání, byla nejĉastěji zmíněna Jemnice (ORP Moravské Budějovice). Avšak vyjíţďka do 

kraje, kterému obce náleţí, v obou případech převaţuje. V rámci mikroregionu 

Moravskobudějovicko, resp. ORP Moravské Budějovice, mají jeho obyvatelé převáţně spád 

do Moravských Budějovic, resp. Jemnice.       

   Vedle spádovosti obcí do okolních center/různých krajů bylo v řízeném rozhoru zjišťováno 

také samotné povědomí obyvatel těchto obcí o dění v obcích sousedního kraje. Úkolem 

starostů bylo subjektivně posoudit informovanost obyvatel jejich obce o a) pracovních 

příleţitostech, b) kulturních a sportovních akcích v sousedním kraji. K dispozici měli stupnici 

1-5, kde 1=vynikající informovanost, 5=minimální informovanost). Míra informovanosti 

obyvatel byla v obou dvou případech hodnocena velmi podobně, nejĉastěji (72 %) průměrem 

– tedy stupněm 3. Zhruba ĉtvrtina starostů se domnívá, ţe je informovanost jejich obyvatel 

spíše horší (stupeň 4). Míra informovanosti hodnocena stupněm 1, a 5 se nevyskytla v ţádném 

z případů.  Na základě výše uvedeného lze tedy, tvrdit, ţe informovanost obyvatel o dění 

v obcích sousedního kraje je minimální, a to bez ohledu na příslušnost obce k ORP,resp. kraji. 

 

 

5.3. DOPLŇKOVÉ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ZAMĚŘENÉ NA STAROSTY ORP    

      PŘI HRANICI KRAJŮ JIHOMORAVSKÉHO, JIHOČESKÉHO, VYSOČINA  

   Doplňkem řízených rozhovorů se starosty obcí vnitřní periferie bylo dotazníkové šetření 

zaměřené na starosty ORP, jímţ jsou tyto obce podřízeny. Konkrétně se jedná o ORP Daĉice 

v kraji Jihoĉeském, ORP Moravské Budějovice v kraji Vysoĉina a ORP Znojmo v kraji 

Jihomoravském. Z 3 odeslaných dotazníků se všechny vrátily. Za úĉelem konfrontace 

výpovědí starostů obcí vnitřní periferie s postoji starostů obcí jim administrativně 

nadřazených, jsme při tvorbě dotazníku vycházeli z otázek řízeného rozhovoru. Do dotazníku 

jsme však nezařadili všechny otázky řízeného rozhovoru, pro úĉely naší práce jsme se 

zaměřili především na problematiku rozvoje a spolupráce. Dotazníkové šetření se uskuteĉnilo 

v ĉervnu 2008. 

 

 

5.4. VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉHO DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

   Obdobně jako v případě řízených rozhovorů byly také v dotazníkovém šetření zjišťovány 

personální charakteristiky starostů sledovaných ORP. Průměrný věk starostů je zhruba 52 

roků, na rozdíl od mnohých starostů obcí vnitřní periferie vykonávají všichni tři starostové 

ORP svoji funkci jako hlavní pracovní poměr (tj. uvolněni), ĉemuţ odpovídá i úroveň 

dosaţeného vzdělání – vysokoškolské, ve své funkci působí od roku 2002, resp. 2006. 
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   Nejprve se starostové ORP měli vyjádřit k hlavním prioritám a problémům rozvoje území 

(celého správního obvodu). Nabídnutý soubor potenciálních priorit a problémů měli 

subjektivně ohodnotit na stupnici 1-3 dle jejich významnosti, resp. závaţnosti (nabízené 

priority, resp. problémy a způsob jejich hodnocení byly stejné jako u obcí vnitřní periferie). 

Za jednu z hlavních priorit povaţují všichni tři respondenti rozvoj bydlení (obdobně jako 

starostové obcí). Dalšími významnými prioritami jsou dle jejich subjektivního hodnocení – 

převáţně ve shodě se starosty obcí vnitřní periferie - budování technické infrastruktury, 

ekonomická stabilizace obcí a rozvoj bydlení. Významnější rozdíl v oblasti priorit představuje 

pouze ochrana ţivotního prostředí. Zatímco starostové obcí vnitřní periferie povaţují ochranu 

ţivotního prostředí ve většině případů za prioritu hlavní (resp. nejvýznamnější, hodnocení 

stupněm 1), pro starosty ORP jiţ tak významnou prioritu není (2x ohodnocení stupněm 3, 1x 

ohodnocení stupněm 2). Co se týĉe problémů bránících rozvoji území, povaţují respondenti 

za nejaktuálnější špatný stav místních komunikací. Ve shodě s obcemi vnitřní periferie 

spatřují jako závaţný problém rovněţ nevyhovující stav povrchů silnic mimo zastavěná 

území. Další problémy, které respondenti uvedli, jsou typické spíše pro samotná města neţ 

pro obce. Jedná se zejména o kriminalitu, drobné krádeţe a nedostatek parcel pro bytovou 

výstavbu. Oproti oĉekávání (v souladu s prioritami) ţádný ze starostů ORP neuvedl jako 

hlavní, resp. závaţný problém špatnou dopravní dostupnost obcí s okolím. Také otázka 

vysoké nezaměstnanosti nebyla starosty ORP vnímána tak citelně (1x vedlejší problém, 2x 

nepatří mezi naše souĉasné problémy), jako v případě starostů obcí vnitřní periferie (hlavní 

problém – zejména v obcích ORP Daĉice).   

   Následující otázky byly zaměřeny na subjektivní hodnocení charakteru obcí jednotlivých 

ORP. Zde jsme došli k zajímavému zjištění. Zatímco většina starostů obcí vnitřní periferie 

vnímá svoji obec jako periferní, starostové ORP se domnívají, ţe obce jejich obvodu jsou 

spíše centrální (střediskové). Okrajovou polohu svého regionu (v rámci státu i příslušných 

krajů) jako něco „negativního“ nespatřují. V ostatních charakteristikách, ze kterých měli 

respondenti moţnost vybírat, se víceméně shodují s výpověďmi starostů obcí vnitřní periferie 

(podrobněji viz tabulka ĉ. 10).    

   Převáţná ĉást otázek dotazníku předloţeného starostům ORP se týkala „přeshraniční“ 

spolupráce. Nejprve jsme se respondentů zeptali, zda jejich město spolupracuje s některou 

z obcí sousedního kraje, s obcí s RP v sousedním kraji ĉi přímo s orgány sousedního kraje. 

Všichni tři respondenti uvedli, ţe nikoliv. Nutno však zdůraznit, ţe jsme se ptali na spolupráci 

„formální“, spolupráce „neformální“ zjišťována nebyla (resp. ţádný z respondentů se k ní 
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v dotazníku nevyjádřil). U spolupráce „přes hranici státní“ jiţ jisté aktivity zjištěny byly. 

Všichni starostové uvedli, ţe jejich město spolupracuje s nějakým městem/obcí na rakouské 

straně (konkrétně: Moravské Budějovice - Kautzen, Daĉice - Gross Siegharts, Znojmo – 

Retz). Jejich partnerství je „formální“ a je zaměřeno zejména na oblast školství a kultury. 

Pouze starosta ORP Znojmo udal jako oblast spolupráce oblast cestovního ruchu. Rovněţ také 

jako jediný zmínil kromě spolupráce (přesahující státní hranici) formální i spolupráci 

neformální. Ta spoĉívá v pravidelných „přátelských“ setkáních zástupců partnerských měst. 

Z výše uvedeného je tedy patrné, ţe města stejně jako obce vnitřní periferie, rozvíjejí mnohem 

více spolupráci přes hranici státní, tj. spolupráci s obcemi Dolního Rakouska. Zatímco 

v případě obcí vnitřní periferie je tato spolupráce spíše „neformální“, v případě měst jde o 

spolupráci „formální“ (resp. i neformální). Co se týĉe kvality „přeshraniĉní“ spolupráce (jak 

krajské tak státní), vyjádřili se starostové ORP spíše kladně (nejĉastěji hodnocena stupněm 2, 

resp. 3) – tedy obdobně jako většina starostů obcí vnitřní periferie.   

   Dotazníkovým šetřením byly rovněţ zjišťovány postoje starostů ORP k přítomnosti hranice 

(resp. hranic) v území správního obvodu. Na otázku, zda spatřují krajskou, resp. státní hranici 

jako „bariéru“ ztěţující spolupráci, se všichni starostové ORP vyjádřili negativně. V případě 

hranice státní jsme tento postoj oĉekávali, avšak v případě hranice krajské je to dosti 

paradoxní. Jestliţe totiţ hranice krajská bariéru limitující spolupráci nepředstavuje, co je 

příĉinou toho, ţe města spolupráci mezi kraji nerozvíjí? Stejnou otázku bychom si mohli 

poloţit i u obcí vnitřní periferie. Starostové zde sice příklady „přeshraniĉní“ spolupráce krajů 

uvedli, avšak minimálně, a jak vyplynulo dále, nepovaţují ji za „dostateĉně“ významnou.   

   Informovanost obyvatel o dění v obcích sousedního kraje byla dalším sledovaným tématem. 

Starostové ORP měli tendenci hodnotit ji spíše průměrem, tedy stupněm 3 (obdobně jako 

starostové obcí vnitřní periferie). Hůře byla hodnocena informovanost o pracovních 

příleţitostech (1x stupeň 2, 2x stupeň 3), informovanost o kulturním a sportovním dění 

v sousedním kraji byla hodnocena lépe (3x stupněm 2).  

   Na závěr dotazníku jsme zařadili otázky mapující postoje starostů ORP k současnému 

administrativnímu uspořádání. Ukázalo se, ţe všichni respondenti jsou se souĉasným 

administrativním uspořádáním spokojeni (většina starostů vnitřní periferie však sdílela opaĉný 

názor). Nový systém povaţují za změnu k lepšímu. Jeho hlavní výhodu spatřují v přiblíţení 

úřadů veřejnosti a v souvislosti s tím i urychlení jejich ĉinnosti. Naopak za jednu z hlavních 

nevýhod povaţují „nedobrou“ kombinaci státní správy a samosprávy. Nicméně souĉasné 

administrativní uspořádání nevnímají jako něco „definitivního“, resp. neměnného. V případě 
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nutnosti, jsou starostové ORP ochotni akceptovat i změny, týkající se vymezení jejich 

správního obvodu. 

 

5.5. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ KVALITATIVNÍHO HODNOCENÍ 

   Obce vnitřní periferie byly hodnoceny na základě údajů získaných řízeným rozhovorem 

s jejich představiteli. Analyzovány byly zejména spoleĉné problémy těchto obcí a priority, jeţ 

mají vytýĉeny. Pozornost jsme zaměřili také na pocity samotných respondentů – starostů obcí 

- jejich subjektivní vnímání perifernosti ĉi postoje k souĉasnému administrativnímu 

uspořádání. Posuzována byla rovněţ spolupráce mezi obcemi a vliv krajské administrativní 

hranice na rozvoj zájmového území. Doplňkem k tomuto hodnocení bylo dotazníkové šetření 

s představiteli jednotlivých ORP, v jejichţ správním obvodu se sledované obce nacházejí.    

   Ze zjištěných skuteĉností je patrné, ţe charakter obcí je jinak vnímán samotnými 

představiteli těchto obcí a jinak představiteli ORP, jímţ jsou podřízeny. Představitelé obcí 

svou obec většinou vnímají jako „periferní“, představitelé ORP povaţují obce svého obvodu 

za „centrální“. Právě „negativní vnímání reality“ představiteli obcí vnitřní periferie můţe být 

jednou z příĉin prohlubující se perifernosti (viz Havlíĉek, Chromý 2001), která byla 

kvalitativním hodnocením v modelovém území zjištěna. Obce jsou dále profilovány (jiţ 

shodně) jako chudé a  ne zcela výjimeĉné, avšak moderní, měnící se, ĉastěji udrţované neţ 

zanedbané a aktivně spolupracující s ostatními subjekty. Velmi ĉasto v nich však chybí sluţby 

základního školství. Místní obyvatelstvo charakterizuje niţší profesní kvalifikace nacházející 

uplatnění zejména v oblasti řemeslné. Jako nejvýznamnější úspěchy, kterých obce 

v posledních letech dosáhly, jsou nejĉastěji uváděny ĉinnosti spojené s vylepšením vzhledu 

obce a jejího okolí (rekonstrukce obecních budov, kulturních památek a úprava veřejných 

prostranství). Z důvodu niţších obecních rozpoĉtů obce vyuţívají finanĉní prostředky 

z Programu obnovy venkova, ojediněle pak ĉerpají finance z krajských zdrojů. Co se týĉe 

nového administrativního uspořádání, vyhovoval starostům obcí spíše „starší“ systém, naopak 

starostové ORP jej vidí jako změnu k lepšímu.  

   Za hlavní problémy, se kterými se sledované obce potýkají, je povaţován nevyhovující stav 

technické infrastruktury – především stav místních komunikací a kanalizaĉní sítě. Dalšími, 

poměrně závaţnými problémy, jsou pro mnohé obce jejich horší dopravní dostupnost a 

vysoká nezaměstnanost. Oproti oĉekávání nejsou pro obce problémem moţnosti kulturního 

vyţití a dopady restitucí a privatizace. V souladu s problémy si obce vymezují víceméně 

navzájem obdobné priority. Hlavní priority jsou vedle ochrany ţivotního prostředí a rozvoje 
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bydlení zaměřené na zajištění jejich základních funkcí – jedná se zejména o ekonomickou 

stabilizaci a zlepšení dosavadního dopravního spojení obce s okolím. Klíĉová úloha je 

přisuzována také rozvoji sluţeb. Naopak, méně ĉasto, neţ by se dalo oĉekávat, je zdůrazňován 

rozvoj rekreace a CR.  

   Kaţdá z 29 sledovaných obcí území vnitřní periferie je v souĉasnosti ĉlenem nějakého 

sdruţení – svazku obcí (mikroregionu). I přesto, ţe sledované obce vykazují víceméně stejné 

problémy, resp. priority, vymezení těchto sdruţení (mikroregionu) většinou nepřesahuje 

krajskou hranici a spolupráce tak probíhá výluĉně mezi obcemi téhoţ ORP/kraje. Jak uvádí 

Dokoupil (2000), můţe tato skuteĉnost přispívat k postupnému vzniku jedné z prostorových 

forem – v našem případě typu uzavřeného pohraniĉního regionu. Ten je pro „příhraniĉní“ 

obce spíše nevýhodný, neboť jim brání rozvíjet spolupráci na všechny strany.  Jediným 

subjektem, který sdruţuje obce různých ORP/krajů, je mikroregion Jemnicko. V ojedinělých 

případech je „přeshraniĉní“ spolupráce rozvíjena „neformálně“ a to na bázi vzájemných 

setkáních představitelů obcí a předávání zkušeností. Rovněţ dojíţďka obyvatel do zaměstnání 

a za sluţbami vymezení administrativní hranice nepřekraĉuje a odehrává se v rámci 

jednotlivých ORP/krajů. I přesto je krajská hranice většinou respondentů vnímána jako cosi 

přirozeného, rozhodně jimi není povaţována za bariéru, která by ovlivňovala míru 

vzájemných kontaktů, resp. bránila jejich vzájemné spolupráci. Také přítomnost hranice státní 

je většinou respondentů vnímána pozitivně. V souladu s tím, představitelé obcí vnitřní 

periferie dále uvedli, ţe jejich obec spolupracuje s nějakou partnerskou obcí/městem Dolního 

Rakouska – tedy obcí/městem na opaĉné straně státní hranice. Tato spolupráce se však 

neodehrává výluĉně mezi jednou obcí a pouze jedním směrem, probíhá v rámci celého 

mikroegionálního sdruţení a to v obou směrech, a ve většině případů se jedná o spolupráci 

spíše přátelskou – „neformální“ – upřednostňující pořádání spoleĉných kulturních, školních 

akcí a vzájemnou výměnu informací. Spolupráce formální byla zjištěna pouze u sdruţení 

Svazku Vranovska (ORP Znojmo) a u měst – administrativních sídel jednotlivých ORP.       

   Soubor 29 obcí vnitřní periferie, který bylo moţné díky řízeným rozhovorům 

(dotazníkovému šetření) sledovat, vykazuje znaky, na základě kterých ho lze povaţovat za 

víceméně homogenní. Sledované obce řeší obdobné problémy, rovněţ priority, jeţ si 

vymezují, jsou velmi podobné. Obce aktivně spolupracují s ostatními obcemi, avšak výhradně 

v rámci „svého“ ORP/kraje, i přesto, ţe krajskou hranici nespatřují jako bariéru, která by jim 

ve spolupráci bránila. V této souvislosti je třeba zmínit poslední ze vstupních předpokladů, ve 

které jsme se domnívali, ţe krajská hranice bude v modelovém území působit spíše jako 
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bariéra, spolupráce obcí na jejich opaĉných stranách bude tedy minimální. Kvalitativním 

hodnocením bylo potvrzeno, ţe spolupráce mezi obcemi různých krajů je skuteĉně minimální, 

a ţe obce ĉastěji (resp. intenzivněji) spolupracují s obcemi na opaĉné straně hranice státní, 

avšak dále bylo rovněţ zjištěno, ţe krajská hranice je většinou respondentů vnímána jako cosi 

přirozeného, rozhodně jimi není povaţována za bariéru, která by ovlivňovala míru 

vzájemných kontaktů, resp. bránila jejich vzájemné spolupráci. Zjištěný výsledek tedy není 

zcela jednoznaĉně v souladu se stanoveným předpokladem, a z tohoto důvodu ho nelze 

přijmout. Dle klasifikace hranic z hlediska jejich propustnosti, tak jak ji uvádí Jeřábek, 

Havlíĉek, Dokoupil a kol. (2004), je v případě našeho modelového území hranice krajská 

hranicí uzavřenou, resp. ĉásteĉně otevřenou a naopak hranice státní spíše hranicí otevřenou.  

Poloţme si nyní otázku:  Jestliţe krajská hranice není vnímána jako bariéra, co je příĉinou 

toho, ţe nedochází k významnější spolupráci při řešení spoleĉných problémů a při rozvoji 

území na spoleĉné hranici krajů? Jednou z mnoha příĉin by mohla být neexistence silnějších 

popudů k takovému typu spolupráce. Rovněţ vymezení mikroregionálních sdruţení, které 

nepřesahuje ve většině případů hranici krajskou, k takovému typu spolupráce patrně 

nepřispívá.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5.6. ANALÝZA  SWOT 

   V této podkapitole se pokusíme struĉně nastínit celkovou situaci v území vnitřní periferie. 

Za tímto úĉelem vyuţijeme metodu analýzy SWOT. V našem případě se jedná o analýzu 
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„subjektivní“, neboť vychází z výsledků kvalitativního hodnocení, tedy z výpovědí 

respondentů – představitelů obcí vnitřní periferie. Jaké jsou vnitřní podmínky/faktory rozvoje 

zkoumaného území? Jaké podmínky/faktory naopak ovlivňují rozvoj území zvnějšku? Na tyto 

otázky se pokusíme odpovědět v následující tabulce a odstavcích (viz tabulka ĉ. 11 a text 

níţe).  

 

Tabulka ĉ. 11 – Analýza SWOT (subjektivní) vycházející z výpovědí respondentů 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 Relativně nadprůměrná kvalita 

ţivotního prostředí v kontextu Ĉeska 

 Předpoklady krajiny pro rozvoj 

cestovního ruchu – NP Podyjí, 

kulturní památky, síť cyklostezek a 

cyklotras 

 Poloha území při státní hranici s 

Rakouskem 

 Absence významnější spolupráce obcí 

při řešení spoleĉných problémů a při 

rozvoji území na spoleĉné hranici 

krajů 

 Nevyhovující stav technické 

infrastruktury (zejména stav místních 

komunikací, kanalizace) 

 Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

v kontextu Ĉeska 

 

 

Příležitosti Hrozby 

 Zvýšení atraktivity území pro domácí 

i zahraniĉní cestovní ruch, rekreaci – 

propojení území vyhovující 

infrastrukturou, dobudování 

ţelezniĉní tratě Slavonice-  

 Vytváření MAS jako jedné z forem 

spolupráce obcí při rozvoji území 

 Zlepšení propagace obcí zájmového 

území navenek 

 Nedocenění významu rozvoje 

rekreace a cestovního ruchu  

 Nedostateĉná územní i profesní 

mobilita pracovních sil 

  „Negativní“ vnímání pozice regionu 

v rámci geografické organizace 

prostoru 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků kvalitativního hodnocení 

 

   Jak vyplývá z tabulky ĉ. 11, jako silné stránky zájmového území jsou vnímány zejména 

ĉisté ţivotní prostředí a celkově kvalita místní krajiny. Krajina je vůbec chápána jako 

významný faktor dalšího rozvoje orientovaného především na cestovní ruch a turistiku. 

Rozvojový faktor, který je třeba rozvíjet a nadále podporovat, představuje také atraktivita 

území pro domácí i zahraniĉní rekreaci. Zde se jedná o dlouho uvaţovanou výstavbu, resp. 

dostavbu ţelezniĉní tratě Slavonice - Fratres – Waldkirchen, spojující zájmové území 
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s prostorem Dolního Rakouska. Dále také propojování cyklostezek a cyklotras, a to nejen 

mezi obcemi na opaĉných stranách hranice krajské, ale i mezi obcemi na opaĉných stranách 

hranice státní.   

   Na druhou stranu spíše negativně (tedy jako slabá stránka) je vnímána spolupráce obcí při 

řešení spoleĉných problémů a při rozvoji území na spoleĉné hranici krajů. Právě ta by mohla 

do jisté míry představovat jednu z moţností, jak napomoci rozvoji tohoto území. Rovněţ 

nevyhovující stav infrastruktury by měl být řešen primárně. Za problémový faktor, jehoţ 

působení by mohlo mít na zájmové území negativní dopady (zejména prohlubování 

perifernosti), je povaţováno nedocenění významu rozvoje rekreace a cestovního ruchu, jakoţ 

i nedostateĉná územní a profesní mobilita pracovních sil (místních obyvatel).  

    

 

 

5.7. NÁVRHY OPATŘENÍ VEDOUCÍ K ROZVOJI MODELOVÉHO ÚZEMÍ  

  Na základě skuteĉností zjištěných kvalitativním hodnocením, resp. vycházejících z analýzy 

SWOT, se nyní pokusíme navrhnout několik opatření, která by měla přispět k rozvoji 

modelového území.       

   Jedním ze základních rozvojových problémů sledované oblasti je dle našeho mínění (a 

rovněţ skuteĉností zjištěných na základě kvalitativního hodnocení) nedostateĉně rozvinutá 

spolupráce obcí při řešení spoleĉných problémů a při rozvoji území na spoleĉné hranici tří 

krajů. Také se domníváme, ţe pro další období má z hlediska „ekonomických aktivit“ (resp. 

ekonomického posílení) velký význam rozvoj sluţeb, resp. cestovního ruchu (orientovaných 

zejména na rakouské turisty), který byl v modelovém území aţ do konce 90. let odvětvím 

„periferním“(důsledky příhraniĉní polohy, existence „ţelezné opony“)., a pro který má 

modelové území rovněţ dobré předpoklady. Nahlíţíme-li na naše území jako na území spíše 

venkovské a ekonomicky slabé (viz kapitola 3), pak vedle přírodních a sociálních podmínek 

můţe být jednou z dalších moţností jeho rozvoje i kvalitní lidský potenciál (Chromý, Janů 

2003).  Z výše uvedených důvodů se navrhovaná opatření budou týkat těchto tří vybraných 

oblastí: spolupráce, infrastruktura v oblasti cestovního ruchu, kvalita lidských zdrojů.  

Nejprve si stanovíme cíl, kterého budeme chtít v dané oblasti dosáhnout. Následně navrhneme 

konkrétní projekt a nástroje, potřebné k jeho realizaci. Na závěr se pokusíme zmapovat 

výhody, resp. nevýhody našeho návrhu. 

Oblast 1: Spolupráce 

Cíl: Rozvíjet (formální) spolupráci obcí při řešení spoleĉných problémů a při rozvoji území na     
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       spoleĉné hranici krajů 

Projekt: Vytvoření (formálního) sdruţení – svazku, sdruţujícího všechny obce vnitřní        

             periferie. Toto sdruţení by přesahovalo administrativní hranice krajů. V rámci   

             tohoto sdruţení by obce řešily zejména spoleĉné problémy a realizovaly spoleĉné  

             projekty vedoucí k jejich rozvoji. Vytýĉené ĉinnosti by byly projednávány na     

               spoleĉných schůzích  představitelů těchto obcí. Místem konání spoleĉných schůzí                          

               by byly předem stanovené úřední budovy jednotlivých obcí. Obce by rovněţ mohly              

               intenzivněji rozvíjet spolupráci neformální, zaloţenou na bázi spoleĉných návštěv   

             jejich představitelů, výměně zkušeností, apod..       

Nástroje:  Nestranná, nejlépe vysokoškolsky vzdělaná osoba, důsledně seznámená s pravidly a   

                 postupy vytváření svazků. Jejím úkolem by bylo nejen svazek vytvořit, ale rovněţ   

              koordinovat a kontrolovat jeho ĉinnost, hodnotit efektivitu jeho působení, řešit    

              moţné problémy plynoucí ze vzniku tohoto uskupení. Tato osoba by se rovněţ   

              úĉastnila schůzí představitelů obcí a zaznamenávala jejich průběh.   

Výhody:  Moţnost dosáhnout na finanĉní prostředky z fondů EU 

Nevýhody: Zvýhodňování některých obcí (např.: populaĉně silnějších) před ostatními 

 

 

Oblast 2: Infrastruktura v oblasti cestovního ruchu 

Cíl:  Zkvalitňovat stávající, popř. vybudovat chybějící základní a doprovodné infrastruktury  

        cestovního ruchu 

Projekt: Propojit systém existujících cyklotras uvnitř zájmového území navzájem a rovněţ ho  

           propojit se systémem cyklotras v oblasti Dolního Rakouska. Následně tuto síť   

           (do)vybavit informaĉními tabulemi, směrovými ukazateli. Dobudování, resp.  

           propojení stávající infrastruktury (cyklotras) by umoţňovalo lepší dostupnost   

             mnohých turistických cílů (silná stránka zájmového území). Podél těchto cyklotras     

           by byly dále rozvíjeny doprovodné sluţby (např.:informaĉní centra, půjĉovny kol,  

           pohostinství).  

Nástroje: Vybraní zástupci krajských úřadů, pod jejichţ působnost je zájmové území   

                rozděleno. Jejich úkolem by bylo spoleĉně provést výběrové řízení a na základě něj   
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                vybrat subjekt, který by uvedený projekt realizoval.  Jejich dalším úkolem by bylo  

                zajistit dohled nad výkonem dohodnuté ĉinnosti, mapovat postupně její průběh a  

              informovat o něm své příslušné krajské úřady. Rovněţ by měly za úkol zajistit  

              potřebné finance (např.: z fondu krajů, fondu EU).  

Výhody: Zvýšení návštěvnosti regionu, moţnost vybudování nových pracovních míst   

             v oblasti cestovního ruchu (např.: pracovník informaĉního centra, projektant a   

             údrţbář cyklotras) a tím i sníţení nezaměstnanosti v regionu 

Nevýhody: zvýšení zátěţe na krajinu, moţné narušení její zachovalosti 

 

 

Oblast 3: Kvalita lidských zdrojů v území 

Cíl: Zvýšit kvalitu lidských zdrojů v modelovém území, ve smyslu zvýšení jejich  

       informovanosti místních obyvatel o dění v obci a obcích sousedních (za krajskou hranicí) 

Projekt: Vytvořit (popř. porozvinout) v obcích modelového území informaĉní centra (např.:  

              v podobě veřejně přístupných informaĉních stánků v budovách obecních úřadů), kde  

              by místní obyvatelé měli moţnost získávat informace o dění v okolních obcích (resp.  

            obcích na opaĉné straně krajské hranice). Zde máme namysli zejména informace o  

            pracovních a kulturních moţnostech. Rovněţ by zde byli prostřednictvím  

               internetových stránek obce seznamováni s nejdůleţitějšími rozhodnutími/aktivitami  

             v jejich obci. Tím bychom mohli podnítit např. jejich vyšší úĉast na zasedáních  

             obecního zastupitelstva, která byla v rámci kvalitativního hodnocení většinou  

             starostů oznaĉena za spíše podprůměrnou, a zvýšit i jejich zájem o dění v místě,  

             kde ţijí.  

Nástroje: Pověřená osoba (skupina osob), která by měla za úkol provést výběrové řízení a na  

                základě něj vybrat subjekt, který by uvedený projekt realizoval. Rovněţ by měla za   

                úkol (ve spolupráci s obcí, resp. obcemi) zajistit potřebné finance (např.: z fondu   

              krajů, fondu EU).  

 

 

Výhody: Zvýšení povědomí obyvatel o dění v sousední obci (přes krajskou hranici), které se  

             v  rámci kvalitativního hodnocení ukázalo jako spíše průměrné, moţné sníţení  

                nezaměstnanosti a zvýšení mobility pracovní síly (např.: dozví-li se obyvatel obce   
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             A, ţe v obci B na opaĉné straně hranice krajské nalezne uplatnění ve svém oboru   

             s vyšším finanĉním ohodnocením, upřednostní dojíţďku). 

 

Nevýhody: Přeměna dlouhodobé dojíţďky na migraci, vylidnění některých obcí 
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6. ZÁVĚR 

   Na tomto místě se pokusíme shrnout nejdůleţitější výsledky našeho výzkumu a zodpovědět 

základní výzkumné otázky předloţené v úvodu práce. Smyslem je rovněţ zaujmout 

stanoviska k hypotézám, resp. vstupním předpokladům a tím naplnit cíle tohoto výzkumu. 

   V předloţené diplomové práci jsme se zabývali problematikou rozvoje periferií na 

jihozápadní Moravě. Pracovali jsme s konkrétním modelovým územím, které je pro svůj 

venkovský (zemědělský) ráz a dlouhodobě slabou ekonomickou výkonnost oznaĉováno jako 

„klasická“ periferie. Modelové území navíc není administrativně jednotné, leţí na pomezí tří 

krajů. Obecným cílem práce bylo posoudit vliv „přítomnosti“ krajské administrativní hranice 

na rozvoj sledovaného periferního území a zhodnotit jeho rozvojový potenciál z hlediska 

spolupráce obcí přes tuto hranici. Náš výzkum jsme zaloţili na kombinaci hodnocení povahy 

kvantitativního a hodnocení povahy kvalitativního.    

  Nejprve jsme provedli hodnocení modelového území na základě analýzy vybraných 

rozvojových dokumentů (viz kapitola 3). Výsledkem tohoto šetření bylo potvrzení shodného 

vnímání sledovaného území v jednotlivých rozvojových dokumentech jako oblasti 

problémové-periferní, vyţadující specifický přístup. Následně jsme přistoupili k hodnocení 

modelového území za uţití dat kvantitativních (viz kapitola 4). Smyslem bylo zhodnotit stav a 

vývoj polarizace modelového území ve vztahu k Ĉesku. Za úĉelem prokázat/vyvrátit vstupní 

předpoklady, ţe nejvyšší míru perifernosti budou vykazovat obce ležící v prostoru styku 

administrativních hranic krajů (1), a že v souvislosti s obecným trendem prohlubování 

polarizace prostoru se jejich počet ve sledovaném období zvýší (2), jsme se rovněţ zabývali 

hodnocením polarizace uvnitř tohoto území. Na základě uţitých ukazatelů (DSI, IPE) jsme 

zjistili, ţe obce nejvíce periferní se nacházejí (ostrůvkovitě) převáţně při okraji modelového 

území (nejvíce na severu a východě), nejintenzivněji však v prostoru styku administrativních 

hranic krajů (Jihoĉeského, Vysoĉiny, Jihomoravského). Předpoklad, dávající do souvislosti 

míru perifernosti s polohou obce v prostoru styku administrativních hranic krajů 

(Jihoĉeského, Vysoĉiny, Jihomoravského), se nám tedy podařilo prokázat. Také druhý z výše 

uvedených předpokladů (2) byl potvrzen, neboť jak se ukázalo, polarizace uvnitř modelového 

území se v rámci sledovaného období prohloubila. Za největší vnitřní periferii modelového 

území lze dle námi dosaţených výsledků oznaĉit západní výběţek ORP Znojmo, neboť se zde 

vyskytuje největší soustředění obcí s nejvyšším stupněm perifernosti. Za další vnitřní periferii, 

která ovšem netvoří jiţ tak souvislý pás periferního území, bychom mohli oznaĉit také severní 
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okraj ORP Znojmo. Z hlediska územního rozloţení se naše vymezení vnitřních periferií dosti 

shoduje s Musilovým vymezením z 80. let 20 století. Nicméně pro zcela jednoznaĉné závěry 

nejsou zjištěné shody zcela dostaĉující. Hlavním nedostatkem kvantitativního hodnocení 

perifernosti obcí je totiţ nejednotnost definice periferie a s tím související existence velké 

škály rozliĉných přístupů k nim. 

   V této práci jsme se pokusili o kombinaci kvantitativního a kvalitativního způsobu 

hodnocení periferních oblastí. Následující ĉást vlastního výzkumu proto spoĉívala ve vyuţití 

metod kvalitativních (kapitola 5). Pomocí řízených rozhovorů se starosty obcí vnitřní 

periferie, vymezené na základě hodnocení kvalitativního, jsme sledovali celou škálu jevů a 

problémů, které se obcí řešeného území nějakým způsobem dotýkají. Hlavní důraz byl přitom 

kladen na spolupráci těchto obcí přes krajskou administrativní hranici. V jednom 

z předpokladů v úvodu práce jsme se domnívali, ţe právě krajská hranice bude v modelovém 

území působit spíše jako bariéra, spolupráce obcí na jejich opačných stranách bude tedy 

minimální (3). Tento předpoklad se ukázal jako mylný. Kvalitativním hodnocením bylo totiţ 

zjištěno, ţe spolupráce mezi obcemi různých krajů sice minimální, a ţe obce ĉastěji (resp. 

intenzivněji) spolupracují s obcemi na opaĉné straně hranice státní, avšak dále bylo rovněţ 

zjištěno, ţe krajská hranice je většinou respondentů vnímána jako cosi přirozeného, rozhodně 

jimi není povaţována za bariéru, která by ovlivňovala míru vzájemných kontaktů, resp. 

bránila jejich vzájemné spolupráci. Nicméně k zamítnutí tohoto předpokladu musíme 

přistupovat velmi opatrně. Pracovali jsme totiţ s daty znaĉně subjektivními, také sledovaný 

soubor z hlediska rozsahu nelze povaţovat za jednoznaĉně reprezentativní. Lze tedy říci, ţe 

uvedený předpoklad v rámci našeho modelového území neplatí, avšak v rámci jiného 

modelového území jeho platnost jednoznaĉně vylouĉit nelze.  

  Na základě dosaţených výsledků lze tedy konstatovat následující: Krajská administrativní 

hranice nepředstavuje v modelovém území bariéru bránící jeho rozvoji, resp. vzájemné 

spolupráci těchto obcí. Co je tedy příĉinou nespolupráce při řešení spoleĉných problémů a při 

rozvoji území na spoleĉné hranici tří krajů? Můţe to být jistá tradice, jestliţe obce spolu 

dlouhou dobu nespolupracovaly, nelze předpokládat, ţe budou spolupracovat nyní. Do jisté 

míry můţou být příĉinou důsledky historického vývoje (násilná kolektivizace, vliv „ţelezné 

opony“).  

   Na tuto práci lze nahlíţet jako na práci doplňující (potvrzující) některé výzkumy periferních 

oblastí v Ĉesku. Pro hlubší podchycení šetřené problematiky a stanovení jednoznaĉnějších 
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závěrů by bylo třeba rozšířit soubor sledovaných jednotek. Rovněţ by bylo vhodnější hodnotit 

sledované území z pohledu niţší řádovostní úrovně, tj. na úrovni sídelních jednotek.  
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Příloha I  – Zastoupení obcí  jednotlivých ĉástí modelového území v jednotlivých intervalech DSI/ĈR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpoĉty 

podle SLBD 1991 a 2001 

 

 

 

 DSI/ĈR 

(1991) 

DSI/ĈR 

(1991) 

DSI/ĈR 

(2001) 

DSI/ĈR 

(2001) 

absolutně % absolutně % 

 

ORP Dačice     

Interval 

hodnot 

    

< 40 0 0 1 4 

40,0 – 49,9 11 48 12 53 

50,0 – 64,9 8 35 6 26 

65,0 – 79,9 2 9 2 9 

80,0 – 109,9 1 4 1 4 

> 110 1 4 1 4 

 

ORP 

Moravské 

Budějovice 

    

Interval 

hodnot 

    

< 40 0 0 2 4 

40,0 – 49,9 14 30 17 36 

50,0 – 64,9 26 55 17 36 

65,0 – 79,9 4 9 7 16 

80,0 – 109,9 1 2 2 4 

> 110 2 4 2 4 

 

ORP 

Znojmo 

    

Interval 

hodnot 

    

< 40 1 0,9 7 6,5 

40,0 – 49,9 33 30,1 25 22 

50,0 – 64,9 24 21 36 32 

65,0 – 79,9 26 23 20 18 

80,0 – 109,9 24 21 17 15 

> 110 4 4 7 6,5 

 

Modelové 

území 

celkem 

    

Interval 

hodnot 

    

< 40 1 0,5 10 5,5 

40,0 – 49,9 58 32 54 30 

50,0 – 64,9 58 32 59 32 

65,0 – 79,9 32 17,5 29 16 

80,0 – 109,9 26 14 20 11 

> 110 7 4 10 5,5 
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Příloha II - Změna hodnot DSI/ĈR za obce modelového území v období 1991–2001 
 

 
 
 Zdroj: mapové podklady: ArcĈR 500,  zpracováno podle SLBD 2001, 1991 
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Příloha III – Hodnoty DSI/MÚ v obcích modelového území v roce 1991 
 

 

  Zdroj: mapové podklady: ArcĈR 500, zpracováno podle SLBD 1991 
 

 

Příloha IV – Hodnoty DSI/MÚ v obcích modelového území v roce 2001 

 

 Zdroj: mapové podklady: ArcĈR 500, zpracováno podle SLBD 2001 
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Příloha V–Zastoupení obcí v jednotlivých ĉástí modelového území v jednotlivých intervalech DSI/MÚ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpoĉty podle SLBD 1991 a 2001 

 DSI/MÚ 

(1991) 

DSI/MÚ 

(1991) 

DSI/MÚ 

(2001) 

DSI/MÚ 

(2001) 

absolutně % absolutně % 

 

ORP Dačice     

Interval 

hodnot 

    

< 40 0 0 0 0 

40,0 – 49,9 0 0 1 4 

50,0 – 64,9 12 52 12 53 

65,0 – 79,9 5 22 5 21,5 

80,0 – 109,9 4 17,5 3 13 

> 110 2 8,5 2 8,5 

 

ORP 

Moravské 

Budějovice 

    

Interval 

hodnot 

    

< 40 0 0 0 0 

40,0 – 49,9 0 0 0 0 

50,0 – 64,9 13 27,5 18 38 

65,0 – 79,9 21 44,5 15 32 

80,0 – 109,9 10 21,5 10 21,5 

> 110 3 6,5 4 8,5 

 

ORP 

Znojmo 

    

Interval 

hodnot 

    

< 40 0 0 0 0 

40,0 – 49,9 1 1 3 3 

50,0 – 64,9 25 22,5 29 26 

65,0 – 79,9 23 20,5 26 23 

80,0 – 109,9 44 39 33 29,5 

> 110 19 17 21 18,5 

 

Modelové 

území 

celkem 

    

Interval 

hodnot 

    

< 40 0 0 0 0 

40,0 – 49,9 1 0,5 4 2,5 

50,0 – 64,9 50 27,5 59 32,5 

65,0 – 79,9 49 27 46 25 

80,0 – 109,9 58 32 46 25 

> 110 24 13 27 15 
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Příloha VI – Hodnoty doplňujících ukazatelů v obcích modelového území  

Obec/ORP Podíl 

nezaměstnaných 

na EAO (%) 

 

Podíl zaměstnaných 

na EAO 

vyjíţdějících denně 

mimo obec (%) 

 

Podíl obyvatel ve 

věku 15 a více let 

pouze se ZŠ 

vzděláním (%) 

 

Podíl obyvatel 

ve věku 15 a 

více let s VŠ 

vzděláním (%) 

 

Babice 

Baĉkovice 

Blatnice 

Bohušice 

Budkov 

Cidlina 

Ĉastohostice 

Dědice 

Dešov 

Dolní Laţany 

Domamil 

Hornice 

Chotěbudice 

Jakubov u  

Moravských  

Budějovic 

Jemnice (poú) 

Jiratice 

Kdousov 

Kojatice 

Komárovice 

Kostníky 

Láz 

Lesná 

Lesonice 

Lhotice 

Litohoř 

Lomy 

Lovĉovice 

Lukov 

Martínkov 

Menhartice 

Meziříĉko 

Mladoňovice 

Moravské  

Budějovice  

(orp,poú) 

Nimpšov 

Nové Syrovice 

Oponěšice 

15,4 

19,0 

10,8 

24,1 

15,8 

12,7 

11,5 

13,7 

14,6 

11,8 

21,6 

3,0 

8,0 

11,2 

 

9,9 

17,6 

17,0 

18,5 

26,0 

2,0 

14,3 

17,9 

11,8 

26,6 

10,0 

14,9 

5,6 

14,1 

13,1 

4,9 

31,9 

14,7 

 

11,3 

 

3,2 

13,4 

7,9 

60,6 

60,3 

59,7 

55,2 

21,1 

69,1 

52,9 

68,6 

28,1 

47,1 

48,8 

69,7 

42,0 

65,9 

 

 

14,9 

61,8 

52,8 

47,2 

42,0 

39,0 

57,1 

69,2 

40,0 

53,2 

55,6 

44,8 

63,9 

53,3 

51,6 

45,1 

51,1 

46,5 

 

15,6 

71,0 

43,2 

67,1 

29,2 

41,2 

31,7 

39,6 

36,4 

29,3 

34,9 

35,6 

37,0 

33,9 

33,2 

41,8 

32,3 

33,6 

 

25,0 

52,2 

38,4 

52,9 

43,4 

41,6 

35,5 

31,2 

27,0 

38,0 

35,6 

38,8 

35,1 

25,2 

33,2 

35,7 

43,4 

36,5 

 

22,7 

38,5 

35,4 

39,7 

40,2 

2,8 

1,7 

4,5 

1,0 

3,3 

5,0 

1,3 

1,9 

1,4 

1,7 

3,1 

5,9 

1,1 

4,4 

 

5,7 

1,4 

1,2 

1,5 

1,0 

2,3 

4,3 

5,2 

5,2 

2,3 

5,4 

2,3 

3,5 

5,2 

4,2 

1,6 

0,0 

3,3 

 

7,6 

1,5 

2,5 

1,3 

0,8 
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Pálovice 

Police 

Rácovice 

Radkovice  

u Budĉe 

Radotice 

Slavíkovice 

Štěpkov 

Třebelovice 

Vícenice 

Zvěrkovice 

Ţeletava 
 

16,4 

11,6 

15,0 

35,1 

 

60,0 

12,6 

12,2 

14,8 

13,0 

13,1 

8,6 
 

43,3 

42,0 

80,0 

35,1 

 

72,7 

43,7 

55,1 

52,3 

68,5 

55,6 

53,1 
 

28,5 

38,4 

30,2 

 

42,0 

41,0 

39,1 

30,9 

27,8 

35,6 

30,4 
 

5,4 

2,3 

1,9 

 

1,7 

0,5 

1,1 

2,8 

2,5 

2,9 

5,1 
 

ORP 

Moravské 

Budějovice  

               14,1 52,1 18,8 3,4 

 

 

    

Obec/ORP Podíl 

nezaměstnaných 

na EAO (%) 

 

Podíl zaměstnaných 

na EAO 

vyjíţdějících denně 

mimo obec (%) 

 

Podíl obyvatel ve 

věku 15 a více let 

pouze se ZŠ 

vzděláním (%) 

 

Podíl obyvatel 

ve věku 15 a 

více let s VŠ 

vzděláním (%) 

 

Báňovice   

Budeĉ   

Budíškovice   

Cizkrajov   

Ĉervený  

Hrádek 

  

Ĉeský Rudolec   

Daĉice  

(orp, poú) 

  

Dešná   

Dobrohošť   

Heřmaneĉ   

Horní  

Meziříĉko 

  

Horní Němĉice   

Horní Slatina   

Hříšice   

Kostelní Vydří   

Peĉ   

Píseĉné   

Slavonice (poú)   

Staré Hobzí   

Studená   

Třebětice   

4,0 

8,4 

12,4 

12,9 

8,5 

 

12,4 

6,4 

23,1 

1,2 

5,1 

22,9 

9,8 

11,6 

6,6 

8,5 

12,1 

19,4 

10,1 

14,6 

5,7 

7,2 

58,0 

46,3 

49,7 

47,0 

60,7 

40,0 

11,9 

26,7 

52,9 

67,6 

52,0 

77,1 

66,2 

44,3 

61,5 

65,1 

32,7 

23,0 

37,9 

20,8 

64,3 

40,0 

30,2 

41,9 

36,1 

29,4 

32,3 

23,8 

43,5 

45,5 

20,6 

37,2 

58,8 

39,0 

35,7 

31,8 

35,3 

42,8 

30,0 

39,7 

27,7 

33,7 

7,1 

6,1 

2,1 

1,3 

5,1 

4,7 

6,3 

2,8 

3,0 

3,2 

1,1 

4,1 

4,1 

2,7 

6,2 

1,0 

1,8 

4,3 

3,6 

5,3 

3,6 
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Volfířov   

Ţupanovice   
 

9,0 

17,4 
  

53,8 

41,9 
 

33,4 

44,4 
 

4,0 

0,0 
 

ORP Dačice                      13,5                54,1                17,2         4,1 

 

 

    

Obec/ORP Podíl 

nezaměstnaných 

na EAO (%) 

 

Podíl zaměstnaných 

na EAO 

vyjíţdějících denně 

mimo obec (%) 

 

Podíl obyvatel ve 

věku 15 a více let 

pouze se ZŠ 

vzděláním (%) 

 

Podíl obyvatel 

ve věku 15 a 

více let s VŠ 

vzděláním (%) 

 

Bantice 

Běhařovice 

Bezkov 

Bítov 

Blanné 

Blíţkovice 

Bojanovice 

Borotice 

Boskovštejn 

Boţice 

Břeţany 

Citonice 

Ctidruţice 

Ĉejkovice 

Ĉernín 

Dobšice 

Dyjákovice 

Dyjákoviĉky 

Dyje 

Grešlové Mýto 

Havraníky 

Hevlín 

Hluboké  

Mašůvky 

Hnanice 

Hodonice 

Horní Břeĉkov 

Horní  

Dunajovice 

Hostim 

Hrabětice 

Hrádek 

Hrušovany  

nad Jevišovkou 

Chvalatice 

13,8 

16,8 

12,7 

13,4 

2,6 

8,2 

2,6 

22,6 

15,4 

20,2 

17,1 

7,9 

9,8 

26,7 

10,3 

10,0 

20,9 

14,7 

10,3 

7,5 

12,6 

19,9 

12,1 

24,8 

15,7 

15,4 

10,9 

14,3 

22,1 

24,8 

13,8 

20,0 

51,8 

68,1 

44,1 

49,3 

20,9 

31,6 

43,0 

40,6 

43,4 

49,3 

40,7 

43,5 

32,4 

20,6 

50,0 

29,8 

38,3 

23,8 

44,4 

27,6 

50,4 

62,0 

51,9 

54,0 

61,3 

43,3 

27,2 

42,8 

42,1 

37,8 

33,5 

37,7 

26,3 

35,7 

34,6 

23,8 

37,2 

27,7 

35,7 

42,4 

32,3 

33,9 

31,9 

36,4 

33,2 

33,9 

42,3 

23,1 

33,3 

33,2 

37,7 

22,4 

35,7 

37,4 

34,6 

38,8 

31,5 

36,9 

33,3 

44,0 

37,5 

35,4 

28,2 

35,3 

2,0 

3,0 

2,5 

9,2 

2,6 

3,9 

2,9 

0,3 

4,0 

4,2 

2,4 

4,3 

3,7 

0,6 

4,1 

7,7 

4,7 

1,9 

2,0 

1,3 

2,7 

1,8 

2,2 

1,9 

3,0 

2,6 

3,6 

2,3 

1,5 

1,2 

5,1 

3,4 
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Chvalovice 

Jaroslavice 

Jevišovice 

Jiřice u  

Moravských  

Budějovic 

Korolupy 

Kravsko 

Krhovice 

Křepice 

Křídlůvky 

Kuchařovice 

Kyjovice 

Lanĉov 

Lechovice 

Lesná 

Litobratřice 

Lubnice 

Lukov 

Mackovice 

Mašovice 

Medlice 

Mikulovice 

Milíĉovice 

Morašice 

Němĉiĉky 

Nový Šaldorf- 

Sedlešovice 

Olbramkostel 

Oleksovice 

Onšov 

Oslnovice 

Pavlice 

Plaveĉ 

Plenkovice 

Podhradí nad  

Dyjí 

Podmolí 

Podmyĉe 

Práĉe 

Pravice 

Prokopov 

Prosiměřice 

Přeskaĉe 

Rozkoš 

14,2 

19,7 

6,2 

22,2 

19,0 

16,4 

16,5 

5,8 

16,0 

11,2 

11,7 

19,2 

20,4 

15,0 

23,9 

20,9 

17,1 

22,0 

10,9 

15,5 

11,7 

11,4 

16,5 

18,4 

12,9 

14,1 

14,8 

10,3 

6,3 

12,9 

10,0 

14,3 

42,9 

11,5 

19,6 

18,2 

17,8 

11,4 

12,5 

12,5 

11,1 

28,9 

47,8 

53,6 

53,8 

38,1 

31,5 

65,8 

54,5 

46,9 

66,9 

71,8 

36,7 

47,0 

52,2 

55,7 

14,3 

65,5 

50,0 

55,0 

52,2 

70,5 

46,7 

45,8 

69,4 

62,2 

50,7 

51,7 

40,6 

30,6 

23,1 

51,0 

81,6 

17,9 

33,3 

48,5 

38,2 

40,9 

43,5 

54,0 

39,4 

59,1 

33,2 

33,0 

32,8 

34,6 

41,4 

32,3 

38,6 

38,5 

45,1 

30,2 

42,4 

47,4 

31,0 

27,5 

37,6 

43,0 

35,2 

42,9 

33,6 

45,7 

31,3 

34,9 

45,5 

35,4 

28,7 

33,9 

33,8 

41,9 

34,0 

30,5 

39,7 

36,8 

34,0 

38,3 

49,4 

26,5 

45,4 

39,0 

34,0 

31,6 

42,3 

2,4 

2,7 

4,9 

5,8 

0,6 

6,2 

1,2 

1,8 

1,1 

4,8 

1,7 

1,0 

3,3 

1,7 

1,2 

6,3 

6,3 

0,7 

3,0 

1,3 

4,2 

0,6 

0,5 

3,7 

4,1 

3,1 

1,6 

0,0 

6,4 

3,4 

3,3 

2,2 

6,4 

2,1 

0,0 

4,8 

0,4 

1,2 

2,8 

3,8 

2,7 
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Zdroj: Vlastní výpočty dle SLB 2001 

Rudlice 

Slatina 

Slup 

Stálky 

Starý Petřín 

Stošíkovice  

na Louce 

Strachotice 

Střelice 

Suchohrdly 

Šafov 

Šanov 

Šatov 

Štítary 

Šumná 

Tasovice 

Těšetice 

Tvořihráz 

Uherĉice 

Újezd 

Únanov 

Valtrovice 

Velký Karlov 

Vevĉice 

Višňové 

Vítonice 

Vracovice 

Vranov nad  

Dyjí (poú) 

Vranovská Ves 

Vratěnín 

Vrbovec 

Výrovice 

Vysoĉany 

Zálesí 

Zblovice 

Znojmo  

(orp,poú) 

Ţeletice 

Ţerotice 

Ţerůvky 
 

15,2 

4,7 

16,1 

29,0 

12,9 

26,5 

19,2 

3,9 

4,0 

26,9 

18,1 

18,7 

25,8 

12,7 

17,7 

11,4 

12,3 

105,3 

15,6 

13,7 

24,3 

1,9 

3,0 

11,0 

20,8 

17,5 

18,8 

9,8 

11,3 

16,2 

11,0 

10,3 

25,0 

20,8 

11,8 

18,1 

20,6 

8,1 

 
 

24,8 

56,3 

51,9 

53,4 

28,4 

40,6 

34,1 

57,3 

71,2 

31,6 

56,8 

54,7 

41,0 

65,8 

43,1 

42,5 

45,8 

12,4 

44,1 

51,8 

63,7 

      54,0 

59,6 

50,6 

30,9 

71,8 

37,9 

50,0 

39,5 

64,6 

23,6 

27,1 

23,4 

48,3 

12,7 

77,9 

64,9 

59,1 
 

42,4 

38,6 

34,9 

35,7 

35,3 

40,1 

36,5 

47,0 

31,2 

39,7 

35,7 

38,7 

41,4 

29,7 

35,3 

28,9 

34,8 

41,0 

46,2 

31,5 

37,6 

34,6 

29,4 

29,4 

35,8 

27,2 

26,6 

32,0 

37,4 

32,4 

29,3 

35,9 

53,4 

36,7 

23,6 

35,2 

37,4 

32,7 
 

1,0 

2,7 

2,0 

0,0 

1,8 

0,6 

1,2 

1,3 

6,3 

2,8 

3,1 

3,1 

2,2 

5,5 

3,4 

3,6 

3,2 

3,4 

0,0 

2,8 

0,0 

0,6 

1,5 

5,0 

0,6 

1,9 

6,3 

4,9 

1,2 

4,7 

3,0 

3,9 

1,4 

4,1 

9,3 

6,4 

2,1 

5,1 
 

ORP Znojmo                  11,7       53,2      16,8        6,4 
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Příloha VII – Korelaĉní matice základních a doplňujících ukazatelů perifernosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poznámka.: byl použit Pearsonův korelační koeficient 

  

Vysvětlivky: Doplňující ukazatelé perifernosti: 

                    A = Podíl zaměstnaných na EAO vyjíždějících denně mimo obec (% 

                    B = Podíl nezaměstnaných na EAO (%) 

                   C = Podíl obyvatel ve věku 15 a více let pouze se ZŠ vzděláním (%) 

                   D = Podíl obyvatel ve věku 15 a více let s VŠ vzděláním (%) 

                   Základní ukazatelé perifernosti vstupující do tvorby DSI 

E = Hustota zalidnění (obyv./km
2
) 

F = Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva (EAO) na trvale bydlícím obyvatelstvu (%) 

G = Podíl EAO zaměstnaných v primárním sektoru hospodářství na celkovém počtu EAO (%) 

H = Podíl neobydlených domů (%) na celkovém počtu domů (obydlených+neobydlených) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A B C D  

A 1  0,11  -0,26  -0,29  

B 0,11  1  -0,10  -0,27  

C -0,26  -0,10  1  0,74  

D -0,29  -0,27  0,74  1  

     

E  -0,39  -0,09  0,42  0,52  

F  -0,17  -0,12  0,24  0,40  

G 0,18  -0,05  -0,39  -0,41  

H 0,05  0,21  -0,33  -0,39  
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Příloha VIII – Jmenný seznam obcí vnitřní periferie vstupujících do kvalitativního hodnocení       

s uvedením jejich spádovosti 

ORP Dačice ORP Moravské   

Budějovice 

ORP Znojmo 

Báňovice Baĉkovice Bítov 

Budíškovice Dešov Chvalatice 

Cizkrajov Jiratice Korolupy 

Dešná Kostníky Lanĉov 

Píseĉné Lovĉovice Lubnice 

Staré Hobzí Menhartice Oslnovice 

Ţupanovice Nové Syrovice Podhradí nad Dyjí 

 Pálovice Podmyĉe 

 Police Stálky 

 Radotice Starý Petřín 

  Šafov 

  Uherĉice 

  Vratěnín 

  Vysoĉany 

  Zálesí 

  Zblovice 
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Příloha IX – Otázky řízeného rozhovoru se starosty obcí vnitřní periferie 

1. Název obce: _________________________________ 

2. Hlavní priority obce a hlavní problémy jejího rozvoje  

2.1. Pokuste se, prosím, nastínit HLAVNÍ PRIORITY VAŠÍ OBCE (oznaĉte ĉísly 1, 2, nebo 3): 
Vysvětlivky: 1 = jedna z hlavních priorit, ihned to chceme řešit, nebo to řešíme již nyní; 2 = pravděpodobně se tím také     

                   budeme zabývat; 3 = toto nepatří mezi naše priority 

____________________________________________________________________________________________________ 

a) zvýšení poĉtu obyvatel 

b) rozvoj bydlení 

c) ekonomická stabilizace obce a vytvoření dostateĉného poĉtu vhodně strukturovaných 

pracovních míst 

d) zlepšení ĉi alespoň zachování stávajícího dopravního spojení obce s okolím 

e) podpora podnikání – rozvoj zemědělské výroby v obci 

f) podpora podnikání – rozvoj průmyslové výroby v obci 

g) podpora podnikání – rozvoj sluţeb 

h) rozvoj rekreace a cestovního ruchu 

i)   obnova/budování technické infrastruktury 

j)   ochrana ţivotního prostředí 

k) jiné: _____________________________________ 

 
2.2. Pokuste se, prosím, vymezit HLAVNÍ PROBLÉMY ROZVOJE VAŠÍ OBCE (oznaĉte   

       ĉísly 1,2, nebo 3) 
 

Vysvětlivky: 1 = aktuální problém, který již řešíme, nebo chceme řešit v blízké budoucnosti; 2 = problém, který bude   

                     v budoucnu potřeba řešit (není ale nutné jej řešit ihned); 3 = toto nepatří mezi naše problémy 

___________________________________________________________________________ 
a) stav místních komunikací/ulic 

b) stav silnic mimo zastavěné území (jejich povrch) 

c) veřejná doprava (špatné spojení, vysoké finanĉní poţadavky dopravce) 

d) vybavenost obce obchody se základním zboţím 

e) nedostatek volných bytů (nejen obecních) 

f) nedostatek parcel pro novou výstavbu 

g) nedostateĉná vybavenost zařízeními pro kulturní vyţití 

h) nedostateĉná vybavenost zařízeními pro sportovní vyţití 

i) rozpad ĉi transformace zemědělského podniku v obci ĉi její blízkosti 

j) vysoká míra nezaměstnanosti 

k) sociální klima v obci (vyhrocené sousedské vztahy, problémy s rekreanty, apod.) 

l) kriminalita, vandalismus, drobné krádeţe 

m) malá podnikavost a aktivita obĉanů 

n) personální zajištění chodu obecního úřadu 

o) materiální zajištění chodu obecního úřadu 

p) personální ĉi materiální zajištění chodu dalších důleţitých institucí v obci (škola, knihovna, 

sportovní klub, aj.). Vypište je, prosím: _________________________________________ 

q) nízká daňová výtěţnost obce 

r) nedostateĉná koordinace rozvojových aktivit v území 

s) zásobování vodou (neexistence vodovodu, nekvalitní zdroj, staré potrubí, aj.) 

t) kanalizace (stará síť, chybí ĈOV, aj.) 

u) odpadové hospodářství (problémy s odvozem a skládkováním) 
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v) jiné:____________________________________________________________________ 

3. Charakter obce a její postavení v rámci geografické organizace prostoru 
3.1. Zakrouţkujte výrazy (libovolný poĉet,  vţdy však pouze jeden z dvojice), které nejlépe vystihují   

       situaci ve Vaší obci 

 

I. a) periferní (okrajová) b) centrální (středisková) 

II. a) chudá b) bohatá 

III. a) výjimeĉná b) není v niĉem výjimeĉná 

IV. a) aktivní (spolupracuje s dalšími subjekty) b) pasivní 

V. a) tradiĉní b) moderní 

VI. a) strnulá b) měnící se 

VII. a) udrţovaná b) zanedbaná 

 
3.2. Napište, prosím, tři největší úspěchy Vaší obce od roku 1989: 

       1)______________________________________________________________ 

       2) ______________________________________________________________ 

       3)______________________________________________________________ 

3.3. Jaká je spádovost Vaší obce? Vypište, do kterého centra jezdí většina obyvatel: 

a) kam obyvatelé hlavně dojíţdějí za prací: ____________________________ 

b) kam obyvatelé dojíţdějí za sluţbami a zboţím dlouhodobé spotřeby: ____________________ 

c) kam dojíţdějí do střední školy a uĉiliště:____________________________ 

d) kam jezdí k praktickému (obvodnímu) lékaři (pokud k němu dojíţdějí):__________________ 

e) kam jezdí za kulturou:_________________________________ 

f) kam jezdí za sportem:_________________________________ 

 

3.4. Jak jste spokojeni se souĉasným administrativním uspořádáním?  Zakrouţkujte jednu    

        z nabízených moţností: 

Systém fungování obcí s rozšířenou působností, resp. zrušení okresních úřadů postavení naší obce 

a) zlepšil              b) nezměnil             c) zhoršil 

 

 

3.5. Jaké spatřujete hlavní výhody a nevýhody výše uvedené administrativní změny? 

Výhody:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Nevýhody:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3.6.  Usilujete/ budete usilovat i slouĉení Vaší obce s jinou obcí ?                          ANO            NE 

        3.6.1. Důvod:______________________________________________________________  

3.7.  Akceptoval/a byste přijetí zanikající (sousední) obce do Vaší obce?               ANO            NE 

       3.6.2. Důvod:_______________________________________________________________ 
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4. Dění v obci a aktivita místních obyvatel  

4.1. Kolikrát roĉně se ve Vaší obci koná schůze zastupitelstva? __________________________ 

4.2. Jak byste /a úĉast, případnou aktivitu veřejnosti na schůzích zastupitelstva?   1   2   3   4   5 

       Vysvětlivky:  1 = obyvatelé obce se o schůze zajímají a hojně se jich účastní; 5 = nezájem obyvatel 

4.3. Existuje ve Vaší obci aktivní skupina obĉanů (mimo zastupitele),  která se zajímá o řešení  

problémů rozvoje obce?                   ANO                   NE 

        4.3.1. O jaké problémy se tato skupina zajímá? ______________________________________   

       

5.  Potenciál obce z hlediska kvality lidských zdrojů 

5.1. Existuje ve Vaší obci základní škola?          

       ANO            NE, NIKDY NEEXISTOVALA         EXISTOVALA, ALE BYLA ZRUŠENA          

      5.1.1. V případě, ţe ve Vaší obci škola existovala, ale byla zrušena, napište, prosím, důvod  jejího  

                zániku: _________________________________________________________________ 

 

5.2. Jak byste zhodnotil/a úroveň  dosaţeného vzdělání obyvatel Vaší obce?           1   2   3   4   5         

        Vysvětlivky:  1 = velmi dobrá;2 = velmi dostačující, 3 = dostačující, 4 = nedostačující, 5 =  velmi špatná 

5.3.  Uveďte 3 hlavní profilové profese obyvatel Vaší obce: 1)________________________ 

                                                                                                 2) _______________________ 

                                                                                                 3) _______________________ 

 

5.4. Jaké profese ve Vaší obci dlouhodobě postrádáte? ______________________________________ 

 

6.  Hospodaření obce 
6.1. Jaké je výše obecního rozpoĉtu? ______________ 

6.2. Jakou ĉástkou přispívá Vaše obec ze svého rozpoĉtu na ĉinnost spolků a sdruţení? ____________ 

6.3. Jakou ĉástkou přispívá Vaše obec ze svého rozpoĉtu na ĉinnost školy (v případě ţe ve Vaší obci 

existuje)? ____________ 

 

6.4. Vyuţívá Vaše obec finanĉní prostředky z centrálních nebo regionálních zdrojů (Program obnovy 

vesnice, apod.) ĉi mezinárodních programů (Phare, Sapard, apod.)? Vypište, prosím:  

Název projektu Zdroj prostředků Přibliţný objem   dotace (Kĉ) 
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7. Spolupráce obce s jinými obcemi 

7.1. Je Vaše obec v souĉasnosti ĉlenem nějakého/nějakých sdruţení obcí ?        ANO          NE 

       7.1.1. V případě ţe ano, vypište, prosím: 

Název sdruţení Hlavní priority  

(oblasti spoleĉných aktivit) 

Ĉinnost 

od roku 

Hodnocení spolupráce 

v rámci sdruţení: 1- 5 

(1=nejlepší,  

5=nejhorší) 

    

 

7.2. Spolupracuje Vaše obec s některou z obcí sousedního kraje, obcí s rozšířenou působností leţící   

v sousedním kraji ĉi přímo s orgány sousedního kraje ?         ANO                   NE 

 7.2.1. V případě, ţe ano, uveďte, prosím, příklady takové spolupráce: 

Konkrétní aktivita ĉi projekt Spolupráce s obcí/obcemi ĉi 

úřadem 

Forma spolupráce (např.: 

v rámci sdruţení obcí, reg. 

rozvojové agentury, podpůrného 

programu, apod.) 

   

   

   

   

   

 

7.3. Spatřujete krajskou hranici jako bariéru ztěţující spolupráci?              ANO                        NE 

7.4. Jak byste ohodnotil/a informovanost obĉanů o dění v nejbliţších obcích sousedního kraje ? 

      Informovanost o pracovních příleţitostech              1  2  3  4  5 

      Informovanost o kulturních, spoleĉenských a sportovních akcích     1  2   3   4   5 

7.5. Jakou váhu přikládáte spolupráci/přátelství mezi Ĉeskem a Rakouskem ?      1   2   3   4   5 
       Vysvětlení: (1=velmi významnou;  5=velmi nevýznamnou) 

 

7.6. Spolupracuje Vaše obec s některou z obcí z Rakouska?               ANO               NE  

     7.6.1. V případě, ţe ano, uveďte, prosím, příklady takové spolupráce: 

Konkrétní aktivita ĉi projekt Spolupráce s obcí/obcemi na rakouské 

straně 
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7.7. Spatřujete státní hranici jako bariéru ztěţující spolupráci?              ANO                        NE 

 

8. Závěrečná syntéza 

8.1.  Zhodnoťte, prosím, souĉasnou a oĉekávanou situaci ve Vaší obci: 

Pro souĉasnost: klady/silné stránky obce:_______________________________________________ 

                                                                     _______________________________________________ 

                           zápory/slabé stránky obce:______________________________________________ 

                                                                        ______________________________________________ 

Pro budoucnost: příležitosti obce:______________________________________________________ 

                                                       ______________________________________________________ 

                             hrozby obce: ________________________________________________________ 

                                                    ________________________________________________________ 

 

 

Na závěr Vás prosím o vyplnění pro náš výzkum důležitých údajů.  

Vyplnil/a:____________________________ 

Věk:________________________________ 

Vzdělání (zakrouţkujte): a) základní; b) vyuĉení bez maturity; c) středoškolské; d) vysokoškolské 

Způsob vykonávání funkce starosty/starostky (zakrouţkujte): 

a) jako hlavní pracovní poměr; b) ve volném ĉase; c) jako důchodce/důchodkyně 

 

 

Příloha X – Ĉlenství obcí vnitřní periferie ve sdruţeních (mikroregionech) 

Zdroj: Výsledky řízených rozhovorů 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na závěr Vás prosím o vyplnění pro náš výzkum důležitých údajů. Děkuji za spolupráci. 

Vyplnil/a:________________________ 

Věk:_________________________ 

Vzdělání (zakrouţkujte): a) základní; b) vyuĉení bez maturity; c) středoškolské; d) vysokoškolské 

Ve funkci od roku:____________________ 

Způsob vykonávání funkce starosty/starostky (zakrouţkujte): 

a) jako hlavní pracovní poměr;  b) ve volném ĉase;  c) jako důchodce/důchodkyně 
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Příloha X – Ĉlenství obcí vnitřní periferie ve sdruţeních (mikroregionech) 
 

Zdroj: Výsledky řízených rozhovorů 

Poznámka: V případě členství obce v daném sdružení je příslušné políčko ztmaveno 

 

 

 

 

ORP,resp.obec/ 

název sdružení 

Daĉický 

mikroregion 

Jemnický 

mikroregion 

Moravskobudějovický 

mikroregion 

Svazek 

obcí 

Vranovska 

Spolek 

pro 

obnovu 

venkova 

ORP Dačice      

Báňovice      

Budíškovice      

Cizkrajov      

Píseĉné      

Staré Hobzí      

Ţupanovice      

      

ORP Moravské 

Budějovice 

     

Baĉkovice      

Dešov      

Jiratice      

Kostníky      

Lovĉovice      

Menhartice      

Nové Syrovice      

Pálovice      

Police      

Radotice      

      

ORP Znojmo      

Bítov      

Chvalatice      

Korolupy      

Lubnice      

Oslnovice      

Podhradí nad 

Dyjí 

     

Podmyĉe      

Starý Petřín      

Uherĉice      

Vratěnín      

Vysoĉany       

Zálesí      

Zblovice      


